
De Versnelling 
Lente-een stip aan de horizon-editie 

Koersvoer: De herstel 
quiche van Luc

Mercurius First dates:
Heeft Cupido raak geschoten?

Een nieuwe editie, 
een nieuw koppeltje

Bestuurspraat van 
Cornerskapsels

Vooruit kijken
 met Ruben 

En nog veel meer..... 



32

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

Adres
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Redactie
Robbin Zwaan
Ruben Meijerink
Luc Vraets
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

Even voorstellen!

De doorgeefpen

Redactie column

Wat een kuit, maar welke snuit?

Koersvoer

Mercurius first dates

Technische Column

Koppeltjes van Mercurius

Een kijkje in het kookboek van...

Mercurius Awards

Foto en zjin verhaal

12
17
20
21
24
26

33
38 

4
10

31
32

  
 

 

Op stap met de flappentap43

Inhoudsopgave

Colofon



54

Bestuurspraat

Robin HoekenDit keer in de bestuurspraat is onze 
secretaris numero uno aan de beurt! 
Robin Hoeken! Hij is de Mercurius 
veteraan onder het huidige bestuur, is 
begonnen als MTB’er maar is ook in-
middels op de weg te vinden!
Oktober 2015, als eerstejaars 
broekie aan de HAN kwam ik als 
17-jarige bij Mercurius. Velen die 
bij Mercurius terecht komen, ko-
men er door al liefde te hebben 
voor fietsen. Sommigen fietsen al 
jarenlang en hebben al wedstrij-
den gereden zelfs voordat ze naar 
Nijmegen komen. Ik niet, ik had 
welgeteld 1x op de mountainbike 
gezeten en misschien 3x op een 
racefiets voordat ik bij Mercurius 
kwam voor mijn eerste training. 
En wat een beproeving was dat. 
Maar om het verhaal goed te star-
ten, laten we beginnen bij mijn 
middelbare school: het HAVO 
Notre Dame in Ubbergen. Op 
Notre Dame hadden we altijd een 
periode waarbij je verschillende 
sporten moest doen/uitprobe-
ren, waaronder mountainbiken. Ik 
weet al niet meer op wat voor fiets 

ik toen fietste, wie de trainer was 
of  wie erbij waren. Ik kan me wel 
nog goed herinneren hoe ik tussen 
de bomen vloog en uiteindelijk – 
vanzelfsprekend - er ook eentje 
invloog. Op dat moment was ik 
nogal - wat bij velen een bekende 
term zal zijn binnen de Mercu-
rius MTB trainingen - een onge-
leid projectiel. Maar zelfs nadat 
ik bont en blauw thuisgekomen 

Lekkere wijf op Pagina 5
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was, bleef  die ervaring plakken 
en die is er nog steeds niet af. Op 
de HAN leerde ik Yarince kennen 
die zelf  wel al veel MTB-ervaring 
had en op de introductiemarkt 
stond Mercurius. We kregen daar 
veel info over hoe Mercurius is en 
wat er allemaal te doen is buiten 
de trainingen om (hierover later 
meer). Toen besloten wij om een 
keer mee te gaan trainen. Maar 
de grap, onze eerste training was 
vlak na het Ardennen weekend 
en blijkbaar was er daardoor he-

lemaal geen training, dus stonden 
we daar in de kou te wachten op 
niks. Vanzelfsprekend kwamen we 
wel de week erna terug en tijdens 
die eerste training was ik al gelijk 
verkocht aan zowel de sport als de 
vereniging. 
Nu was ik natuurlijk zo technisch 
onervaren als het maar zijn kon 
en ook conditioneel gezien trapte 
ik geen deuk in een pakje boter. 
Mijn eerste ‘echte’ training zal ik 
sowieso nooit vergeten aangezien 
ik de trainer toentertijd nog mooi 

afsneed waardoor hij onderuitging. 
De toon was dus gelijk gezet! Er 
gebeurt ook altijd wel wat op een 
training van Mercurius, in ieder ge-
val bij het mountainbiken wel. Er 
is altijd wel iemand die zijn materi-
aal niet op orde heeft, waardoor we 
in hartje winter op de dijk staan in 
Millingen met min 3 graden, terwijl 
we in alle haast een ketting probe-
ren te fixen. Of  wanneer iemand 
anders dan ik een keer een afdaling 
te hard neemt en besluit een boom 
van dichtbij te bewonderen of  de 
trainer onderuit te scheppen. Mijn 
eerste 2 jaren bij Mercurius zijn 
nog relatief  rustig verlopen maar 
dit veranderde na mijn eerste TTC-
VOM weekend. 

Dit weekend bestond uit veel zui-
pen en ouwehoeren maar vooral uit 
veel fietsen. De autorit naar Wof-
felsbach toe was al een hele erva-
ring. Pieter werd namelijk niet één, 
maar twee keer geflitst zodra we 
een kwartiertje de grens over wa-
ren. Op de terugweg werd hij nog 
eens geflitst op hetzelfde stuk maar 
dan met de paal de andere kant op... 

We zaten in Woffelsbach aan een 
mooi meer midden in de Eifel met 
om ons heen volop bergen, heuvels 
en wandelpaden. Vooral die wandel-
paden waren erg leuk met de moun-
tainbike en met mijn uitermate best 
Duits waren de bordjes lastig te be-
grijpen. We zullen er nooit achter 
komen of  het nou wel of  niet voor 
fietsers bedoeld was, maar het was 
in ieder geval altijd gokken hoeveel 
mensen er onderaan met of  zonder 
een fiets zouden staan. 

De afgelopen 3 jaar binnen Mer-
curius heb ik me vervolgens hard 
ingezet binnen het TTC: de beste, 
meest prominente en uitbundige 
commissie binnen Mercurius. Sa-
men organiseren we onder andere 
de befaamde Via Romana, waar 
vaste fietsers uit Maastricht, Am-
sterdam, Sneek, Zoetermeer en vele 
andere steden uit heel Nederland 
op af  komen. Daarnaast hebben we 
ook nog vanzelfsprekend de TTC-
Klassieker, waarbij een groep echte 
strijders zich helemaal kapot rijdt 
over wegen waar Belgische klas-
siekers plaatsvinden. Maar mij niet 



98

bellen, ik rijd liever in de volgauto 
met de airco aan, een zonnebrille-
tje op en de koerstoeter in de hand.  
Zéér zwaar werk dus, maar tegelij-
kertijd altijd lekker rustig. Totdat 
de achter kentekenplaat besloot 
af  te breken en we door de poli-
tie zeer stellig werden verzocht die 
weer vast te maken aan de auto… 
#ZipTies. Tot slot organiseert de 
TTC ook jaarlijks het bekende 
TTC by Night waarbij de meeste 
vage dingen gebeuren waarvan ie-
dereen later denkt:

“Hebben we nou staan fietsen in die 
kroeg?” – Babette Buitenhuis na 
wel een hele goeie TTC by Night.

Maar niet alles gebeurt altijd tij-
dens Mercurius georganiseerde 
evenementen, zo zijn er ook nog 
genoeg mensen die onderling op 
tochten uit trekken. Zo ben ik ooit 
voor een weekendje naar Winter-
berg gegaan met de auto die ik 
helemaal had vol gegooid met fiet-
sen, spullen en tenten. Paar uurtjes 
rijden, ff  tussendoor bij de super-
markt alvast wat bier inslaan, kan 
niks misgaan zou je denken. He-
laas kan ik je vertellen dat wanneer 
je besluit alles maar lukraak achter 
in de auto te gooien, er een redelij-
ke kans bestaat dat -terwijl je mid-
den door het centrum rijdt in een 
pittoresk Duits dorpje - een bier-
blik het nog wel eens wil begeven. 
Normaal klinkt het geluid van een 
opengaand blikje bier heurlijk in 
de oren, maar niet wanneer dit op 
de achterbank gebeurt, tijdens het 
rijden, in een het centrum op een 
heuvel. Al helemaal niet wanneer 

je het blik eindelijk vasthebt en je 
het naar voren brengt, de autoruit 
dan van binnenuit wit ziet van het 
schuim waardoor je: 1, niks meer 
ziet en 2, alles maar dan ook alles 
onder het bier zit. Dus beste lezers, 
flikker nooit lukraak je bier tussen 
je fietsen in de auto. Da wil niet.  

Sinds kort ben ik ook op de race-
fiets te zien (vaker in het wiel van 
iemand anders dan op kop) en ik 
hoop natuurlijk om snel na Coro-
na weer met zijn allen erop uit te 
kunnen trekken op welke fiets dan 
ook. Maar mountainbiken zal wel 
altijd op Nummero 1 blijven staan, 
vooral met zo’n geweldige groep 
die we tegenwoordig hebben bin-
nen Mercurius •
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Anne & Joost

Kijkje in het kookboek van...

Vanwege de coronamaatregelen was 
het voor deze editie helaas niet mo-
gelijk om met twee redactieleden een 
kijkje in de keuken te nemen bij een 
Mercuriuslid. Daarom hebben we 
voor één keertje onze tortelduifjes 
Anne en Joost gevraagd naar hun 
favoriete diner voor twee na een ro-
mantische fietsdate. Twee belangrij-
ke elementen in dit Zuid-Italiaanse 
gerecht, Spaghetti alla Puttanesca, 
zijn pasta en zout. 

KORTOM, ALLES WAT JE NO-
DIG HEBT NA EEN LANGE 
DAG IN HET ZADEL

Wat hebben we nodig? 
• 300 gram spaghetti of  
 penne
• 6 ansjovisjes in olijfolie
• 2 eetlepels kappertjes 
• 2 teentjes knoflook
• 1 blik gepelde tomaten 
• Kalamata-olijven (of  
 Gaeta-olijven als je ze 
 kunt krijgen)
• Bosje verse peterselie
• Extra vierge olijfolie
• Zout en peper

Wat gaan we doen?  
1) Spoel de kappertjes af  
onder de koude kraan om ze wat 
minder zout te maken.
2) Zet een pan ruim water 
op het fornuis en kook de pasta 
terwijl je de saus maakt. 
3) Zet een koekenpan op 
middelhoog vuur en voeg een 
flinke scheut olijfolie toe.
4) Voeg, als de olie is opge-
warmd, de ansjovis toe en schep 

ze met een spatel op terwijl ze 
opwarmen. Na ongeveer een mi-
nuut beginnen de ansjovisjes te 
krimpen en de olie op te nemen. 
5) Voeg vervolgens de knof-
look (fijngehakt of  geperst) toe. 
6) Knijp de olijven voorzich-
tig een beetje plat met je handen 
en voeg ze toe aan de pan. Schep 
de ingrediënten goed door terwijl 
het warm wordt, laat het even 
sudderen. 
7) Neem een schaal en leg 
hier de gepelde tomaten in. Voeg 
een snuf  peper en zout toe sa-
men met vers gehakte peterselie. 
Meng het goed en stam de toma-
ten plat met een aardappelstam-
per!
8) Giet het tomatenmengsel 
erbij in de pan en laat dit een paar 
minuten sudderen terwijl je af  en 
toe roert. 
9) Giet de pasta af  en schep 
het door de saus. 
Garneer met verse peterselie en 
zie hier het oogstrelende resul-
taat… •

KLAAR? SMULLEN MAAR!
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Even voorstellen!

Dag Mercurianen,

Aangenaam! Ik ben Anne Dannenberg, 23 jaar, uit Rijssen (Overijssel) en af-
gelopen september in het momenteel rustige Nijmegen beland. Niemand is zo 
vaak opnieuw begonnen met fietsen als ik, maar ze zeggen toch ‘Life is like 
riding a bicycle, to stay balanced, you must keep moving?’  Nouuuu.. dat doen 
we dan maar! En vanaf  nu ECHT. 

Ik ben eind vorig jaar een aantal keer met de mountainbike club meegeweest 
tijdens de introductiedagen en op dinsdagavond, heb al kennis gemaakt met 
Kwaremont bier (heerlijk) en ontdekt dat de omgeving hier prachtig is!  Ik ben 
lid geworden om een actief  sociaal leven hier op te bouwen, m’n grenzen te ver-
leggen, een stok achter de deur te hebben en uh… om misschien eens banden 
te leren plakken (oeps). Dat is misschien wel een goed doel voor 2021.

Naast fietsen wandel ik graag (met hond), volg ik de opleiding ‘master circulaire 
economie’ aan de HAN, doe ik aan Pilates (bij het RSC) en houd ik van gezel-
ligheid! 

IK HOOP TOT SNEL IN HET WIELRENSEIZOEN!

ANNE 
DANNENBERG

Hallo lieve Mercurianen! 

Mijn naam is Jeffrey Hage 
en ik ben 27 jaar oud. Ik 
ben ietwat later (zeg maar: 
toen ik 25 was) begonnen 
met mijn studie journalis-
tiek en ik zit nu in jaar drie. 
Ik studeer overigens in Ede 
en woon in Nijmegen, dus 
het was nog best even onzeker of  ik wel bij deze allemachtig prachtige vereni-
ging mocht neerstrijken. Gelukkig bood een belletje naar Manon uitkomst en 
hier ben ik dan! 

Qua fietsen zou ik mezelf  omschrijven als een newbie met karakter. Een new-
bie, omdat ik op het moment van schrijven nu zo’n vijf  maanden bezig ben. 
Een newbie met karakter omdat ik wel steevast iedere week vaak één (oplo-
pend tot drie) ritten maak. Ook als het waait en regent, maar liever niet als het 
sneeuwt, want pekel. 

Verder ken ik (op mijn huisgenoot Kai Vijverberg na) eigenlijk nog vrijwel 
niemand bij Mercurius. Als je in Ede studeert en in Nijmegen woont lopen je 
werelden best door elkaar heen, vandaar. Misschien dat een aantal van jullie 
mij kennen als bar/garderobe man van Doornroosje, of  als journalist bij inde-
buurt Nijmegen, maar het is je vergeven als ik een geheel nieuw gezicht ben. 

Enfin, ik hoop jullie via deze manier iets van mezelf  te hebben laten zien. Het 
lijkt me vooral heel tof  om elkaar eens fysiek te zien om een ritje te maken, te 
ouwehoeren of  te ouwehoeren terwijl je een ritje maakt. Maar als het nieuwe 
seizoen hier is lukt dat vast! 

Groetjes en hopelijk tot snel!

JEFFREY
HAGE
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Hallo Mercurianen!

Ik ben Linda Vink, 23 jaar en ben sinds kort lid van Mercurius. Sommige 
van jullie zullen me misschien al kennen van een online borrel, maar voor de 
meeste zal ik nog een nieuw gezicht zijn! Ik studeer verpleegkunde aan de 
HAN en werk in een verpleeghuis. (Ik heb mijn corona vaccinaties al gehad, 
dus kom maar op met die trainingen en borrels). In mijn vrije tijd houd ik 
van wandelen, spelletjes spelen en speciaal biertjes drinken. 

Qua fietsen ben ik nog een beginner, en heb ik een paar maanden geleden 
een oude tweedehands fiets via marktplaats gekocht. Wielrennen is dus nog 
vrij nieuw voor me, maar ik hou wel van lekker actief  bezig zijn. Heel mijn 
leven heb ik altijd veel en competitief  getennist. Op mijn 18e ben ik voor 
tennis naar Amerika verhuisd en heb ik daar 4 jaar college tennis gespeeld. 
Hartstikke leuk, maar mijn knieën konden dit wat minder waarderen. Een 

aantal knieoperaties later, werd me 
vriendelijk afgeraden door de dokter 
om nog te tennissen. Op de vraag wat 
ik dan wel nog voor sporten kon doen 
zei hij ‘Ja, ga maar fietsen ofzo.’ Dusja, 
ik ben misschien niet helemaal vrijwil-
lig begonnen met fietsen, maar dat be-
tekent niet dat ik er minder zin in heb 
om straks mee te trainen en lekker te 
fietsen! Ik ben nu vooral een lekker 
weer fietser, ga nog niet zo hard en ga 
liever een bergje af  dan een bergje op. 
Nog even trainen dus!

Hopelijk kan ik jullie snel in het echt 
ontmoeten! Tot snel bij een training 
of  Mercurius borrel!

LINDA VINK

OPTIMALISEER
JE FIETSPOSITIE

GET BIKEFITTED
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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

Ruben Meijerink

Redactie column

Waar we zoal naar vooruit 
kunnen kijken

Het is maart 2021 en op het mo-
ment van schrijven zitten we nog 
steeds in een ‘harde’ lockdown die 
ondertussen al maanden duurt. 
Met een avondklok, het maximale 
bezoek van één persoon per dag 
en sluiting van winkels, horeca en 
sportgelegenheden is het leven 
maar een saaie bedoeling. Als klap 
op de vuurpijl lijkt wielrennen ook 
nog buiten de uitzonderingspositie 
voor sporten onder de 27 jaar te val-
len! Kortom, we kunnen wel weer 
wat perspectief  gebruiken!  Op het 
moment van schrijven van deze co-
lumn werd net bekend gemaakt dat 
we kunnen verwachten dat we begin 

juli (als we dat natuurlijk willen) een 
prik in onze bovenarm hebben ge-
had. Dat biedt kansen voor een he-
leboel dingen om naar uit te kijken 
dit jaar. Ik zal jullie eens door mijn 
favorieten heen loodsen.

Om zo actueel mogelijk te beginnen: 
de Tweede Kamer verkiezingen ko-
men er weer aan! Op 17 maart (of  
iets daarvoor) mogen we allemaal 
weer naar de stembus. Voor mij als 
politicoloog iets om elke vier jaar 
(of  vaker) weer naar uit te kijken. 
Ook de gemiddelde mercuriaan zou 
moeten gaan stemmen: er valt ook 
zeker op fietsgebied wat te kiezen! 
Onderaan deze column staat een 
link naar een stemwijzer op sport-
gebied. Ook zou je kunnen kijken 
naar welke partijen fietsen specifiek 
benoemen in hun verkiezingspro-
gramma. Waarop je stemt maakt 
natuurlijk niet veel uit, al heb ik wel 
een voorkeur… Ga in ieder geval 
stemmen en maak gebruik van je 
democratische rechten!
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Ten tweede noemde ik het natuur-
lijk al; in juli lijkt een hele mooie 
vaccinatiegraad dichterbij te komen. 
Het lijkt er ook op dat versoepelin-
gen al iets daarvoor in kunnen gaan. 
Goed nieuws voor in ieder geval de 
mercurius zomerreis en misschien 
ook wel het TTC weekend? Ook 
lijkt het erop dat op een gegeven 
moment de trainingen en het fietsen 
in groepen weer opgepakt kunnen 
worden en misschien wel sneller 
dan we allemaal denken! Kortom; 
genoeg fietsplezier in het verschiet 
en dat juist wanneer het mooier 
weer wordt!

Hieraan gelinkt staan we ook weer 
aan het begin van een mooi wieler 
kijk seizoen. Toen ik de stemmen 
van onze favoriete bankzitters weer 
door de speakers hoorde voor de 
voorbeschouwing van een nieuw 
wielerseizoen begon het voor mij 
alweer te kriebelen, het openings-
weekend beloofde met een paar 
mooie training impulsen van Alap-
hilippe  en de MVP van het Neder-
landse wielrennen veel goeds voor 
het aankomende seizoen. Zondag 4 
én 11 april staan in het rood omcir-
keld in mijn agenda en ook nog de 
olympische race. Veeg mij maar op!

Ook lijken er in het najaar weer heel 
wat meer mogelijkheden te zijn om 
een (klein) feestje te vieren! Zelf  
heb ik al weer ongeveer 5 concert-
tickets binnen en ga ik er van uit dat 
we dan toch misschien wel weer een 
keertje in de kroeg kunnen staan. 
Misschien is dat een mooi moment 
om ook met mercurius weer wat 
borrels met elkaar te kunnen bele-
ven en misschien zelfs wel een mooi 
feestje kunnen vieren. Misschien 
nog op anderhalve meter en met 
ontsmette handen, maar dat mag de 
pret dan niet drukken. 

Toegegeven, deze column is waar-
schijnlijk wat optimistisch. Maar, de 
lente staat voor de deur, de dagen 
worden weer langer en daar past een 
positieve insteek wat mij betreft bij. 
En negatieve columns hebben we 
waarschijnlijk al vaak genoeg gele-
zen de laatste tijd. Dus mercuria-
nen, laten we met z’n allen hopen 
dat zoveel mogelijk wat ik zojuist 
opgeschreven heb ook daadwerke-
lijk waar wordt! •
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Wat een kuiten, 
maar welke snuiten?

Antwoord: Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen

Femke RademakerEen nieuwe Versnelling, een nieuwe 
doorgeefpen. Dit keer is de pen door 
gegeven aan Femke Rademaker, een 
nieuw lid dat ondanks de Corona 
pandemie toch al actief  is binnen 
de vereniging. Lees snel verder om er 
achter te komen wat haar ervaringen 
zijn met wielrennen!

Deze editie kreeg ik de doorgeef-
pen van Vera! Superleuk natuurlijk 
maar ik moest wel even andere 
edities teruglezen om een beeld te 
krijgen van deze column! 

Om te beginnen ben ik dus Femke, 
18 jaartjes oud en student Sport-
kunde aan de HAN! Dit is het 2e 
jaar dat ik studeer. Na een misge-
lopen avontuur op de ALO vorig 
jaar, heb ik de keuze gemaakt om 
over te stappen naar Sportkunde 
en zit ik nu in het 1e jaar. Ooster-
beek is het dorp waar ik vandaan 
kom en waar ik geregeld nog in het 
weekend te vinden ben om gezel-
lig met m’n ouders te fietsen, wan-
delen en bij te kletsen. Verder ben 
ik in de skivakanties vaak in Oos-

tenrijk om te werken als skilerares. 
Dit doe ik er voor de leuk bij en 
vind ik fantastisch om te doen!
Sport is al mijn hele leven belang-

rijk voor mij. Op mijn 4e ben ik 
begonnen met voetballen, wat 
ik een aantal jaar op hoog niveau 
heb gedaan. Maar door een lang-
durige blessure hield ik er vorig 
jaar maar mee op. Fietsen heb ik 
er altijd voor de leuk bijgedaan en 
dan met name MTB’en. Dat doen 
mijn ouders vaak en toen ik nog 
thuis woonde, fietste ik geregeld 
een rondje mee op zondagoch-
tend. Toen corona in maart ervoor 

De doorgeefpen
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zorgde dat georganiseerd sporten 
niet meer mogelijk was, moest ik 
iets verzinnen waardoor ik toch 
nog kon sporten. Al snel ging ik 
op de racefiets van mijn moeder 
een blokje om fietsen, en toen er-
vaarde ik hoe leuk het is om op de 
weg te fietsen. Hard ging het niet 
maar leuk vond ik het wel! Uit-
eindelijk heb ik in april een eigen 
racefiets gekocht en ben ik vanaf  
dat moment veel kilometers gaan 
maken! In het begin ging het al-
lemaal nog niet zo soepel… de 

eerste rit met klikschoentjes ging 
ik bij het eerste stoplicht onderuit 
en een goede techniek had ik ook 
nog niet. In de zomer heb ik de 
fiets meegenomen naar Oostenrijk 
en daar ervaarde ik voor het eerst 
hoe het is om een flinke berg op 
te fietsen. 

Uiteindelijk ben ik lid geworden 
van Mercurius omdat ik toch nog 
wel wat beter wil worden in het 
wielrennen en omdat ik het daar-
naast heel gezellig vind om met 
andere fanatieke wielrenners te 
fietsen en fietsend andere mensen 
wil leren kennen! Ondanks de co-
rona maatregelen heb ik al erg veel 
leden leren kennen en hoop ik dat 
nog meer te doen als de trainingen 
weer mogen plaatsvinden •
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Luc VraetsIedereen 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.
De koude wintermaanden liggen 
achter ons en wordt het langzaam 
tijd om conditioneel en lichamelijk 
sterker te worden! Dat wil zeggen 
trainen, trainen en nog eens trai-
nen. Maar zonder voeding geen 
herstel en zonder herstel geen ver-
betering van jouw prestaties. Daar-
om hebben we deze keer gekozen 
voor KOERSVOER dat op elk 
moment van de dag gegeten kan 
worden, zowel warm- als koud! 
Deze keer fabriceren we een echte 
‘sportquiche’!

Deze ‘sportquiche’ is een bron van 
eiwitten met koolhydraten die het 
herstel ondersteunen! Daarnaast 
helpt het gerecht ook nog mee om 
een extra portie groenten binnen 
te krijgen. Ook makkelijk mee te 
nemen als tussendoortje of  ge-
woon lekker als avondeten, na een 
zware training.

Benodigdheden:
• pan
• vergiet
• oven
• springvorm (25 cm 
    doorsnee)
• bakpapier
• grote kom

Ingrediënten voor 4 personen:
• 5 plakjes deeg voor hartige 
 taart
• 1 teentje fijngesneden 
 knoflook
• 1 gesnipperde ui
• 3 eetlepels olijfolie
• 600 gram verse 
 bladspinazie
• 5 eieren (gebruik indien 
 gewenst minder eieren, het 
 is een vullend gerecht)
• 200 gram hüttenkäse
• 0,5 theelepel gemalen 
 nootmuskaat
• 75 gram amandelschaafsel
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Aan de slag:
1) Verwarm de oven voor op 180 • C.
2) Snipper de knoflook en de ui, gebruik vervolgens 2 eetlepels 
 olijfolie om deze te fruiten.
3) Voeg de spinazie in delen toe, schep goed door en zorg dat de 
 spinazie geslonken is. Laat dit vervolgens uitlekken in een vergiet.
4) Leg het bakpapier op de bodem van de springvorm en vet de rand 
 in met olijfolie. Bekleed vervolgens de springvorm met deeg.
5) Klop in een grote kom de eieren los en voeg de hüttenkäse toe. 
 Meng dit goed door elkaar. 
6) Voeg de nootmuskaat en het amandelschaafsel toe aan de spinazie 
 en verdeel dit mengsel in de springvorm.
7) Giet het eiermengsel met hüttenkäse over de spinazie heen en zorg
  dat het zich goed verdeeld.
8) Plaats de springvorm in de voorverwarmde oven (180 • C) en bak 
 de quiche in ongeveer 30 minuten gaar.

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! •

Koersvoer
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Manon Gremmen

Mercurius First Dates
We zitten al weer een tijdje in ‘lockdown’ en mensen zien is 
er ook niet meer echt bij met de ‘1-persoon-over-de-vloer-regel’. 
Gelukkig heeft onze AC een loophole kunnen vinden  en toch een activiteit weten te 
organiseren waarin er twee mercurianen aan elkaar gekoppeld werden voor een gezellige 
‘date’. MERCURIUS FIRST DATES. Om iedereen toch een beetje mee te nemen 
in de ervaring van de dates en de vraag of  deze geslaagd waren zijn hier wat revieuws 
van de love-birds.

Quote: Het was erg gezellig! 
De wandeling was fijn 

Eten:

Date: 
Jasper Hof

Quote: Hoeveel 
mensen eten er 
mee?!? 

Eten:

Date: 

Robin & Floor

Quote: ‘Vuurwerk’ We wer-
den goed verrast tijdens 
de avondwandeling, met een 
prachtige vuurwerkshow in 
de verte! 

Eten:

Date: 
Maud

Quote: Gezellig 
wijnen op het 
eiland! 

Eten:

Date: 

Tom Wever

Quote: Samen koken, kletsen, 
drankjes en spelletjes. En 
om 20:55 naar huis geracet 

Eten:

Date: 
Linda Vink 

Eten:

Date: 
Job Wevers

Quote: Ik heb ken-
nis mogen maken met 
Siranna. de wij 
heeft rijkelijk ge-
vloeid en we hebben 
elkaar beten leren 
kennen

Eten:

Date: 

Niek Riemens

Quote: Ik vond het heel leuk 
om iemand, waar ik normaal 
niet echt mee praat, wat 
beter te leren kennen! En 
het eten was super lekker!!

Eten:

Date: 
Anne van  Rijswijk Quote: De vrouw aan 

het bier en de man 
aan de wijn, het 
was even wennen, 
maar de date werd 
er alleen maar ge-
zelliger door

Eten:

Date: 

Maarten & Juul

Quote: Als je beide je 
grootste passie sport is, 
maar je hebt het hier amper 
over omd je veel meer ge-
meen hebt. was het een goe-
de date

Eten:

Date: 
Jasper Linnartz

Quote: A big suprise, but a welcome one!

Eten:

Date: 
Tom Koster
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Quote: Het recept ala Mercurius Firts dates 
volgens de chef... een vleugje Knorr, borrel-
hapjes en wijn. En natuurlijk sappige verhalen 
en wielerweetjes erbij. De tijd tikt en gaat 
maar door. Het is erg gezellig, maar helaas 
moest Valentijn van om Rutte er vandoor. Zonder 
de avondklok was ze m’ wel niet optijd gesmeerd

Eten:

Date: 
Siranna 

Quote: Bij de echte 
first dates, vraagt 
men altijd ‘willen 
jullie elkaar nog een 
keer zien?’. Wij be-
sloten die fomaliteit 
maar achter ons te 
laten en direct iets 
nieuws af te spreken!

Eten:

Date: 

Jeffrey & Mees

Quote: Een gezellige 
dubbel date. Het klik-
te meteen goed tus-
sen Ted en mij. En ik 
raakte ook niet uit-
gepraat met Jasper en 
Inge. Het italiaan-
se 3-gangen menu was 
heerlijk!

Eten:

Date: 

Manon
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Hopelijk 

binnenkort 

weer 

beschikbaar

Robbin ZwaanHet moment was weer daar. Niet 
de televizier ring, het gouden kalf  
of  een andere afgekeurde prijs stond 
deze avond op het spel. Nee, het was 
tijd voor de Mercurius Awards!
De Awards der Awards, waarbij ie-
dere topper van de club in de prij-
zen kan vallen. Ook dit jaar was er 
kosten nog moeite gespaard en vlo-
gen de klassementen om de oren. 
Van sprinter tot klimmer, van fixer 
tot het langst droogstaand, van geen 
slokje op kunnen tot drankorgel, al-
les vloog weer voorbij. 

Een aantal van ons werden rijkelijk 
beloond. Thomas geilt nog steeds 
even hard op zijn eigen fiets als an-
ders. Dit lijkt mede te komen door-
dat het nog steeds niet is gelukt om 
iets anders te vinden om op te gei-
len. Dit kwam terug in de prijs voor 
Mercuriaan die het langste droog 

staat, welke hij overtuigend won 
met 21/22 stemmen (waarschijnlijk 
was hij zelf  die ene andere stem). 
Daarnaast haalde multitalent Lieve 
de nodige stemmen binnen met als 
gevolg, overtuigende overwinnin-
gen bij de categorieën klimtijger en 
stoeipoes. Het talent van het Jaar 
ging dit jaar uit naar Ingeborg. Mede 
door de goede onderbouwing: ‘ik 
heb gewoon super veel zin in choco-
lade’, bleef  ook zij niet buiten schot.

Naast de vele prijzen die uitgedeeld 
werden kwam aan het einde de Mer-
curius Awards Roast op gang. Elkaar 
er nog even vakkundig doorheen ha-
len en geconfronteerd worden met 
de meest geweldige momenten van 
het afgelopen jaar. Het was weer een 
geslaagde avond waarbij eenieder 
zich kostelijk heeft vermaakt!

Mercurius Awards
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Foto en zijn verhaal

Luc VraetsVia instagram konden er in deze 
editie van de Versnelling vragen ge-
steld worden waarmee het onderwerp 
van de Technische Column bepaald 
kon worden. Hierbij werd de vraag 
gesteld: ‘Hoe je je fiets weer in orde 
krijgt voor de aankomende periode’. 
Iedereen wil natuurlijk met zo wei-
nig mogelijk pech te maken krijgen, 
hieronder volgen enkele tips waarmee 
jij dit kan voorkomen!

De conditie van de banden
Om te controleren of  je buitenban-
den nog in een goede conditie ver-
keren is het belangrijk om te kijken 
naar het rubber en het loopvlak. 
Zie je scheurtjes in het rubber of  is 
het loopvlak ‘vierkant’ in plaats van 
‘rond’? Dan is het te adviseren om 
nieuwe banden te steken. Vertonen 
je banden geen van deze kenmer-
ken, controleer dan de buitenband 
nog even op achtergebleven steen-
tjes of  andere scherpe voorwerpen. 
Hiermee voorkom je dat je aanko-
mende periode langs de kant staat 
met een lekke band.

Als je fiets een tijdje heeft stilge-
staan is de kan groot dat er wat lucht 
verdwenen is. Heb je in de winter 
door gefietst dan heb je (als het 
goed is) met een lagere bandendruk 
gereden, om meer grip te hebben in 
slechtere omstandigheden. Contro-
leer daarom je banden en zorg dat 
je tussen de 6 - 8 bar. Echter is dit 
afhankelijk van je lichaamsgewicht 
en type band. Bij alle buitenbanden 

Versleten

Goed

Technische column
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kun je aan de zijkant de minimale 
en de maximale bandenspanning 
vinden, maar je lichaamsgewicht is 
in veel gevallen het meest bepalend. 
Hiervoor kun je de stelregel van 
10% van je eigen lichaamsgewicht 
gebruiken als ‘ideale’ bandenspan-
ning. Maar wat als je je gewicht min-
der dan 60 kg of  meer dan 80 kg 
is? Voor de lichtgewichten onder 
ons is het nodig om te kiezen voor 
minimaal 6 bar, voor de zwaardere 
rijders is het verstandig om met niet 
meer dan 8 bar te rijden.

Met een vieze fiets wil je niet ge-
zien worden!
Het seizoen beginnen op een vieze 
fiets kan natuurlijk echt niet! Het is 
daarom goed om je fiets wat extra 
liefde te geven voordat je weer de 
weg op gaat. Naast dat een schone 
fiets ook soepeler fietst, geeft het 
ook extra moraal! Pak daarom even 
een emmer en maak een sopje met 
‘Bike Wash’ of  kies voor afwasmid-
del (werkt ook prima!). Gebruik 
voor het schoonmaken een zachte 
borstel of  spons (geen schuur-
spons!), zodat je geen schade aan-

brengt aan je frame of  lak. Neem 
ook meteen even de ketting mee, 
hiervoor is het nodig om een ontvet-
ter te gebruiken. Gebruik hiervoor 
een oude tandenborstel en dompel 
deze in de ontvetter om vervolgens 
de ketting mee te borstelen. Neem 
hierbij ook het voorblad en de cas-
sette mee. Herhaal dit zo’n twee keer 
en laat het even intrekken. Spoel 
vervolgens de ketting, voorblad en 
cassette af, zodat de grootste troep 
verdwenen is. Neem vervolgens de 
zachte borstel en maak deze onder-
delen ook nog even schoon met het 
sopje. Spoel vervolgens de fiets af  
met alleen water, waarna je met een 
doek alle onderdelen goed droog 
wrijft.

Wil je je fiets nog meer liefde ge-
ven? Maak dan gebruik van een Po-
lish (glanzende) of  Carbon cleaner 
(matte) en wrijf  dit met een droge 
doek op het frame. Hiermee krijgt 
je fiets een extra beschermlaagje en 
spoel je stof  en andere resten mak-
kelijker van je frame. Ook geschikt 
om je fiets in de winter te bescher-
men.

Nadat alle onderdelen droog zijn is 
het natuurlijk belangrijk om ook de 
ketting opnieuw te smeren! Met de 
zomer in aandacht gaan we uit van 
droge ritten, kies dan voor ‘dry-lu-
be’. In natte omstandigheden is het 
te adviseren om te kiezen voor een 
‘wet-lube’. De uitleg en toelichting 
hierover is terug te lezen in de vo-
rige ‘Technische Column’.

Soepel schakelen
Er is niets vervelender dan een ket-
ting die hapert of  een versnelling 
die ‘onbereikbaar’ is. Controleer 
daarom even of  het schakelen tus-
sen versnelling goed gaat. Het kan 
voorkomen dat de kabel iets meer 
of  minder spanning nodig heeft. 

Verloopt het schakelen van je ach-
terderailleur niet soepel, controleer 
dan eerst op welk moment dit is. 
Schakelt de ketting niet over naar 
een zwaardere versnelling (kleinste 
kransje), breng dan meer spanning 
aan door de stelschroef  ‘rechtsom’ 
te draaien. Schakelt de ketting niet 
soepel naar een lichtere versnel-
ling (groter kransje), breng dan 
iets minder spanning aan door de 
stelschroef  ‘linksom’ te draaien. Je 
draait dus de stelschroef  bij proble-
men, altijd de kant op waar je wil dat 
de ketting ook naartoe gaat/moet. 
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Lukt het niet, probeer het dan 
op basis van het volgende film-
pje: https://www.youtube.com/
watch?v=7CVo2y5yCbU

Verloopt het schakelen van het voor-
blad ook niet helemaal vlekkeloos? 
Ook hierbij geldt hetzelfde verhaal. 
Echter zit hier de stelschroef  vaak 
op een andere plek dan op de derail-
leur. In de meeste gevallen ‘hoort’ er 
een stelschroef  in de externe kabel 
van de voorderailleur te zitten. Wil 
je meer spanning dan moet je deze 
schroef  uitdraaien, wil je minder 

spanning dan indraaien. Controleer 
bij het draaien of  het schakelen soe-
peler gaat, om te controleren of  het 
effect heeft.

Lukt het niet, probeer het dan op 
basis van het volgende filmpje:
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=uuNH2uxdIh4&t=150s

Het is hierbij wel belangrijk dat je 
ketting en derailleurs schoon zijn. 
Vieze onderdelen kunnen enorm 
veel invloed hebben op de presta-
ties, zorg ervoor dat je deze regel-
matig even schoonmaakt!

Veilig met goede remmen
Je kan bijna de weg op, maar voor-
dat je dat doet controleer nog even 
je remmen en de remkracht. Veel 
beginnende wielrenners stellen 
soms hun remblokken niet goed af. 
Hierdoor is de remkracht niet op-
timaal of  kan het soms zelf  leiden 
tot onnodig lekke banden of  andere 
schade. Controleer in eerste instan-
tie de dikte van je remblokken, in 
veel gevallen zijn er op remblokken 
een kenmerk aangebracht om de slij-
tage in de gaten te houden. Is deze 
verdwenen dan wordt het tijd om 
de blokken te vervangen, hiermee 
voorkom je onnodige schade aan je 
velgrand! Vervolgens is het belang-
rijk om je remblokken goed te ‘cen-
treren’. Dit doe je door de schroef  
van de rem cartridges (aan de bui-
tenkant) los te draaien, hierdoor kun 
je deze naar boven en beneden be-
wegen. Knijp vervolgens de rem in 
en zorg dat het blokje precies in het 
midden van de velgrand zit en draai 
vervolgens de schroef  aan (herhaal 
dit voor beide kanten en de voor- en 
achterrem). Controleer vervolgens 
of  de remhoeven ook gecentreerd 

zijn, dit kun je controleren door de 
rem rustig in te knijpen en te kijken 
of  deze het wiel naar binnen drukt. 
Als dit het geval is probeer de rem-
hoef  in de juiste positie te brengen, 
waarbij de remblokken aan beide 
kanten op hetzelfde moment de 
velg raken.

Check het volgende filmpje mocht 
het niet lukken: https://www.youtu-
be.com/watch?v=GeC4ubmcpMs

Alsnog hulp nodig?
Mocht het alsnog niet lukken met 
bovenstaande tips & video’s? Je kan 
mij altijd even een WhatsApp-be-
richt sturen als je hulp nodig hebt! 
Ook voor andere vragen kun je bij 
mij terecht. •
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De koppeltjes van Mercurius
Karlijn van WeeleIn deze tweede editie van de Koppel-

tjes van Mercurius laten we
weer een van de prachtstellen van 
onze vereniging aan het woord. Dit 
stel stamt, in tegenstelling tot de vo-
rige editie, niet uit de beginjaren van 
Mercurius maar bestaat pas sinds 
een tijdje. Waar Anne lid werd 
bij Mercurius als mountainbiker 
maakte Joost zijn entree op de race-
fiets. Dat deze sporten prima samen 
gaan blijkt maar weer want recente-
lijk heeft Joost een mountainbike op 
de kop getikt en heeft Anne zichzelf  
een mooie racert aangemeten. Tegen-
woordig kun je de tortelduifjes dus 
zowel in het bos als op de weg tegen-
komen. 
Hoe lang zijn jullie al samen?
Hallo allemaal, wat leuk dat wij zo 
de kans krijgen om ons voor te stel-
len. We vinden Feike en Aafke heel 
schattig, maar als jongste koppel ho-
pen we dat de Mercuriusbaby’s nog 
héél ver weg blijven. We zijn sinds 
november 2020 ‘officieel’ samen, 
dat was op de verjaardag van Joost. 

Omdat ik Anne niet wilde vragen 
op mijn verjaardag zelf, heb ik daar-
na netjes 10 minuutjes gewacht. We 
waren wel voor die tijd al een poosje 
aan het daten. Sinds de zomerreis 
was het al erg gezellig, en we von-
den het daarna leuk om elkaar nog 
wat beter te leren kennen. 

Hoe lang zijn jullie lid van Mer-
curius en wat zijn tot nu toe 
echte Mercurius-hoogtepunten 
geweest? 
Anne: Ik ben lid sinds september 
2019. Toen had ik net mijn moun-

tainbike gekocht, een maand of  drie 
daarvoor pas. Ik kan wel zeggen dat 
ik het mountainbiken bij Mercu-
rius heb geleerd. Een hoogtepunt is 
moeilijk te verzinnen, want alle acti-
viteiten en trainingen zijn erg leuk! 
De eerste activiteiten waar ik zelf  
ook deel was van de Activiteiten 
Commissie vond ik heel erg leuk,  al 
kan ik me deze niet allemaal meer 
helemaal herinneren…
Joost: Voor mij geldt hetzelfde! Ook 
ik ben sinds september 2019 lid. 
Al kende men mij toen meer bij de 
naam ‘Duvelman’ vanwege mijn 
modekeuzes. Ik ben in eerste in-
stantie bij Mercurius gegaan met de 
racefiets, die ik in de lente van dat 
jaar gekocht had. Ik had toen ook 
al wel een oude mountainbike, een 
leuk fietsje wat tegenwoordig geen 
mountainbike meer zou mogen he-
ten, maar waar ik in de Drunense 
bossen toch al wel plezier aan had.  
De hoogtepunten voor mij zijn ze-
ker ook de reizen geweest waarvan 
ik er nu twee meegemaakt heb: het 
Ardennenweekend twee jaar gele-
den en de afgelopen zomerreis. Tij-
dens deze reizen heb ik ervaren dat 

drinken en (top)sport toch prima 
samengaan.

Was het liefde op het eerste ge-
zicht en wie heeft de eerste stap 
gezet? 
Joost: Ik kon me herinneren dat ik 
ooit al bij een diner rouler al wel 
dacht ‘Hé die Anne is wel leuk’. 
Helaas bleek later dat mijn eerste 
indruk bij haar minder goed was, 
Anne kon zich niet herinneren dat 
we elkaar voor de zomerreis al had-
den ontmoet…
Anne: Nee, het was geen liefde op 
het eerste gezicht.
Joost: Nee, dat klopt. Liefde kwam 
pas in de maanden na de zomerreis. 
Maar ik denk dat we wel kunnen 
stellen dat ik Anne heb versierd.
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Wat is jullie eerste foto samen? 
Joost: Op dit moment moest ik er 
nog achter komen dat Anne niet zo 
groot is. Dit was op een van onze 
eerste dates in Burgers zoo. Op het 
einde dacht ik: ‘he, laten we toch 
maar een foto maken. Dat is mis-
schien leuk voor later’. Deze onge-
makkelijke foto is het resultaat.
Anne: Bonuspunten voor de pingu-
ins!

Hebben jullie naast fietsen 
nog meer gemeenschappelijke      
hobby’s? 
Joost: We hebben elkaar inderdaad 
via het fietsen leren kennen, maar ik 
kan wel zeggen dat Anne het moun-
tainbiken voor mij nieuw leven 
heeft ingeblazen. Daarnaast vind ik 
koken een leuke bezigheid, iets waar 
Anne zich ook zeker in kan vinden. 
Al denk ik dat Anne nog nét wat 
meer keukenprinses is dan ik.
Anne: Koken is inderdaad een ge-
deelde hobby. Daarnaast vinden we 
wel vaker dezelfde dingen leuk, zo-
als bijvoorbeeld lekker buiten zijn. 
Daarnaast hebben we ook een ge-
deelde muzieksmaak wat zeker in 
het begin voor leuke gesprekken 
zorgde. Allebei zijn we bijvoorbeeld 
fan van rock en metal. 

Wat is de invloed van Covid-19 
op jullie relatie? 
Joost: In februari zijn we een week-
end weg geweest naar Hoenderloo. 
Ik vind de Veluwe hartstikke mooi, 
daar ben ik wel achter gekomen, 
maar ik denk dat onze eerste vakan-

tie als stel toch niet op de Veluwe 
zou zijn geweest zonder Corona. 
En zelfs het lokale hoogtepunt, IJs 
van Co, was nog dicht.
Anne: Het was leuk geweest om wat 
actievere dingen te doen en ergens 
heen te gaan om op date te gaan, 
maar het werd al snel wat ‘homier’. 
Ook leuk, maar we houden ook wel 
van afwisseling. We moesten wat 
creatiever zijn met wat we op dates 
gingen doen. 

Hoe ziet jullie ideale date eruit? 
Joost: We doen allebei graag iets ac-
tiefs. Ik stel me een hike voor in de 
bergen, waar we vervolgens aanko-
men bij een fantastisch bergmeer 
onderaan een waterval, waarin ge-
zwommen kan worden. Onze tent 
wordt opgezet, waarna we onder het 
genot van de gitaarsolo van Slash de 
barbecue aansteken om een bour-
gondische avond met spijs en drank 
tegemoet te gaan.
Anne: Klinkt goed!

Pakken jullie voor een ideale 
fietsdate liever de racefiets of  de 
mountainbike en waarom?
Anne: Behalve dat we de racefietsda-
te nog niet hebben kunnen testen, 
denk ik toch wel de mountainbike. 
Dat is toch wel iets wat je meer sa-
men doet. Ik vind het fijn om tij-
dens het sporten lekker mijn hoofd 
leeg te maken, en dat doe ik het 
liefst naar beneden racend op mijn 
mountainbike.
Joost: Daar sluit ik me bij aan. Samen 
in de modder spelen is hartstikke 
leuk. Al denk dat er in de toekomst 
ook zeer mooie tochten op de race-
fiets te maken zijn. Voor mij is op 
de racefiets rijden wat meer relaxed, 
en ik kan ook zeker genieten van 
mooie omgevingen en van de pitto-
reske dorpen en terrassen die je dan 
tegen komt.

Welk liefdesadvies willen jullie 
Mercurianen meegeven?
Anne: Ik voel me niet bevoegd om 
liefdesadvies te geven.
Joost: Als je hart demarreert, zet dan 
de achtervolging in •



4342

Meer info: www.eucc2021.com

Word vrijwilliger!
Bij zijn is meemaken, meld je aan als vrijwilliger via de website!

Contact: info@eucc2021.com

8-13
JUNI 2021

Programma:
8 juni: Openingsceremonie
9 juni: Tijdrit
10 juni: MTB XCE
12 juni: MTB XCO
13 juni: Wegwedstrijd, Od7H Recreantenkoers en toertocht

Joost van Wijngaarden

Op stap met de flappentap

Mag ik even jullie aandacht voor 
een bericht van Joost, de voorzit-
ter van onze sponsor Omloop der 
Zevenheuvelen!

Dit keer helaas geen gezellig fiets in-
terview, maar dat betekent niet dat 
we onze trouwe sponsoren over zullen 
slaan. Daarom dit keer een mooi inter-
view met de voorzitter van de Omloop 
der Zevenheuvelen! Lees snel verder

Naam: Joost van Wijngaarden
Leeftijd: 26
Functie: Voorzitter 
Huidige fiets: Giant TCR Advan-
ced (Team Sunweb editie)
Droomfiets: Die van Mathieu, 
inclusief  zijn benen

Wat is de Omloop? 
De Omloop der Zevenheuvelen is 
het jaarlijkse wielerevenement in 
Berg en Dal, bestaande uit wed-
strijden én een toertocht. Die twee 
komen samen in een sfeervol finish-
gebied met horeca, waardoor er een 
unieke combinatie ontstaat waarbij 
je na het voltooien van de toertocht 
met een biertje kunt genieten van 
spannende koers op een uitdagend 
parcours.

Hoe is de Omloop ontstaan? 
In 2013 vond het GNSK plaats in 
Nijmegen. Daar organiseerde een 
commissie binnen Mercurius het 
onderdeel wielrennen. Vanuit dat 
enthousiasme hebben we in 2015 
het NSK Tijdrijden en met min of  
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meer dezelfde commissie in 2016 
het NSK Wielrennen georgani-
seerd. Dat NSK Wielrennen von-
den we zo tof  en de reacties op ons 
parcours zo positief  dat we zoiets 
eigenlijk wel jaarlijks wilden blijven 
doen, als nationale KNWU koers. 
En zo geschiedde, want in 2017 or-
ganiseerden we – met nog steeds 
dezelfde kern Mercurius leden – de 
eerste Omloop op hetzelfde par-
cours. De Stichting die we hiervoor 
hebben opgericht komt dus echt 
voort uit Mercurius en draagt ook 
officieel de naam Stichting Wiele-
revenementen Mercurius.

Waarom zijn jullie Mercurius 
gaan sponsoren?
Om die reden zijn we ook sponsor 
geworden van Mercurius, omdat we 
deze sterke band graag intact hou-

den. Hoewel wij als hoofdorganisa-
tie steeds langer afgestudeerd zijn 
en daardoor helaas wat verder van 
Mercurius af  komen te staan, wil-
len we dat de Omloop ook echt een 
evenement blijft waar elke generatie 
Mercurius leden trots op is en zich 
verbonden mee voelt.

Hoe ziet de samenwerking tus-
sen de Omloop en EUCC eruit? 
Parallel aan de opkomst van de Om-
loop, heb ik in 2017 het initiatief  ge-
nomen om – toen nog – het WK 
wielrennen en mountainbiken naar 
Nijmegen te halen. Een tweejaar-
lijks prestigieus kampioenschap dat 
de beste wielerstudenten ter wereld 
samenbrengt. Nadat dit in 2020 niet 
kon doorgaan, hebben we dit met 
een jaar uitgesteld, maar dan als EK 
(dat paste beter op de internatio-

nale kalender). Dat kampioenschap 
heeft twee mountainbikewedstrij-
den, een tijdrit en een wegwedstrijd. 
Die wegwedstrijden vinden plaats in 
het programma van de Omloop. De 
Omloop is daarmee de afsluitende 
zondag van het EUCC. Naast de 
EK-wedstrijd voor dames en heren, 
hebben wij dan zelf  nog de koers 
voor niet-licentiehouders en onze 
toertocht.
Omloop en EUCC vormen dit jaar 
eigenlijk samen één organisatie, met 
daarin veel invloeden vanuit Mercu-
rius. De lijst betrokken (oud-)Mer-
curius leden in die organisatie is lang. 
Naast mij zijn dat: Babette Buiten-
huis, Iris Willemsen, Gijs Jongeneel, 
Hidde Merton, Yannick Sijnesael, 

Nathalie Simoens, Jeroen Lange-
weg, Pieter Schoenmaker, Joep Tim-
mermans, Olivier Schnitzeler, Hilde 
Oudman, Eline Veldhuis, Jordy van 
Sambeek, Fleur Kuijpers, Tom We-
ver, Bram Krajenbrink, Bas van de 
Wouw, Dennis Hobbenschot, Tim 
van der Werf, Robbin Zwaan en 
Siobhan Schleijpen.

Waarvoor hebben jullie vrijwilli-
gers nodig en wat zijn de taken 
van de vrijwilligers? 
Je kunt je wel voorstellen dat zo’n 
groot evenement met meerdere 
wedstrijddagen erg veel werk ople-
vert. Bij een normale editie van de 
Omloop op één dag hebben we al 
ruim honderd vrijwilligers op de 
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been. Voor het hele EUCC zullen 
er dus honderden vrijwilligers no-
dig zijn. Gegeven de nauwe band 
die we hebben met Mercurius, ho-
pen we dat veel leden het uit eigen 
motivatie mooi vinden om hierbij 
aanwezig te zijn en samen van dit 
evenement een succes te maken. De 
ervaring van de voorbije edities van 
de Omloop leert ook wel dat het 
gewoon ontzettend gezellige dagen 
met alle vrijwilligers samen zijn!

Wat houdt de Omlooptraining in 
die gegeven wordt aan Mercu-
rius? 
Elk jaar geven we in de aanloop 
naar de Omloop (dit jaar op 24 mei) 
een training bij Mercurius. Hein en 
Joep krijgen dan een avondje vrij en 
de bestuursleden van de Omloop 
voorzien een leuke training, op het 
parcours van de Omloop. Niet al-
leen leuk voor Mercurius, maar ook 
interessant voor ons, zodat wij dan 
de huidige generatie Mercurianen 
weer leren kennen en in gesprek ra-
ken over het evenement (en vrijwil-
ligerswerk).

Keuzes, keuzes, keuzes:  
Witte sokken / zwarte sokken 
Shimano / campagnolo 
Benen scheren / benen niet 
scheren 
Interval training / duurtraining 
Wegwielrennen / mountainbi-
ken / veldrijden 
Van Randwijck weg / Oude hol-
leweg 

Bedankt Joost! Wij zijn erg blij 
met de samenwerking tussen Mer-
curius en De Omloop! •

De lekkere vent op het END
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