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Bestuurspraat

Niek RiemensHuppakee, Penningmeester time! 

Goed, hoe ga je een verhaal schrij-
ven terwijl de energie ver te zoe-
ken is? Het antwoord: suikers! Al 
vanaf  de middelbare school ben 
ik gewend grote hoeveelheden 
stroopwafels, drop en dubbel fris 
weg te werken. Het is wat dat be-
treft een wonder dat ik nog geen 
diabetes heb ontwikkeld. Met de 
drop ben ik wel gestopt inmiddels, 
maar dat is meer omdat ik mijn 
bloeddruk te vaak op heb voelen 
lopen ná het eten ervan. 

Ik ben begonnen met wielrennen 
zo’n 6 à 7 jaar geleden. Mijn vader 
vond dat ik een sport nodig had en 
dacht dat wielrennen wel iets voor 
mij zou zijn. “Prima hoor, regel jij 
mijn fiets?”, mijn antwoord was 
dus nogal cynisch. Ik dacht niet 
dat hij daadwerkelijk een fiets voor 
mij ging regelen. Een maand later 
stond er een grote rode fiets in de 
schuur en ging ik voor het eerst op 
de racefiets. Zoals altijd ging mijn 
vader fietsen om half  9 op zondag 
ochtend, dus onder tevergeefs pro-

test ging ook mijn wekker af. Die 
eerste keer fietsen was echt zwaar 
afzien. Dat eerste uur was goed te 
doen, maar daarna zat er lood in 
de benen. 

Na een paar keer fietsen begon ik 
er daadwerkelijk wat van te genie-
ten. Het kon ook leuk zijn! Het 
mooiste moment was nog wel op 
de dijk; de laatste kilometers ge-

Lekkere wijf op Pagina 5
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trokken worden door mijn opa en 
vader. Drie generaties op de fiets 
voelde toch wel bijzonder! Na een 
paar maanden fietsen nam mijn 
vader mij al direct mee richting 
het hoge noorden waar de jaarlijk-
se Elfstedentocht was. En al heb 
ik de tocht vol gemaakt, daarna 
heb ik mijn fiets een half  jaar niet 
meer aangeraakt. 

Vanaf  het moment dat ik begon 
met fietsen bij Mercurius, ben ik 
pas gaan leren wat fietsen inhield. 

Het was meer dan jezelf  de ged-
ver in rijden, het was ook gezel-
lig! De fijne sfeer binnen de club 
is wat mij overtuigd heeft een be-
stuursjaar te doen. Het was na een 
pracht van een start een rustig jaar. 
Het uitkijken was vooral naar de 
kledingbestellingen door de vele 
nieuwe, huidige en oude leden.

Afgelopen maand is de kleding na 
veel duimdraaien binnengekomen, 
vier grote dozen kwamen door de 
deur met een waarde die mijn ge-

hele spaarrekening zeker overtreft. 
Sindsdien heb ik heb veel gezichten 
van de vereniging weer mogen zien 
bij het ophalen. Het was top om 
het enthousiasme te zien en de una-
nieme vraag: “Wanneer mogen we 
weer?”. Helaas moest ik toen nog 
‘nee’ verkopen, maar nu zijn de trai-
ningen gelukkig weer begonnen! 

Hartstikke leuk natuurlijk, alleen 
moest ik zelf  de eerste training aan 
me voorbij laten gaan. Want deze 
jongen was weer zo slim geweest 
een bocht te enthousiast te nemen 
waardoor mijn rechterkant nu ver-
sierd is met korsten. Wat heb ik er 
van geleerd? Eigenlijk niet zoveel, 
behalve dat je echt goed moet kij-
ken naar de bocht zelf  en niet alleen 
erdoorheen. Als ik dat had gedaan 
dan had ik misschien door dat deze 
veel scherper liep dan ik dacht. Nu 
de trainingen weer begonnen zijn 
moet ik maar eens goed op gaan let-
ten op de uitleg van Hein en Joep! • 
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Mees & Karlijn

Kijkje in de keuken van...

Aan Mees en Karlijn was het de eer om 
het centrum van Nimwegen in te trek-
ken om op bezoek te gaan bij niemand 
minder dan Maarten -Adtje- Pereboom. 

Na de afdaling van twee gevaarlijk 
steile trappetjes kwamen we aan op 
het idyllische dakterras, inmiddels 
onder het genot van de zwoele en 
niet minder nostalgische stem van 
Robbie Williams. De verse ravioli 
met zelfgemaakte saus smaakte ons 
voortreffelijk en de wijn vloeide 
rijkelijk. Ondertussen werden de 
liefjes van Maarten uitgebreid door-
genomen en probeerden wij te ach-
terhalen wat Maarten zijn droom-
vrouw kenmerkt. Het antwoord 

hierop moeten wij jullie helaas 
schuldig blijven aangezien Maarten 
niet verder kwam dan ‘dat weet ik 
pas als ik d’r tegenkom.’ Wél kun-
nen wij jullie melden dat Maarten 
zijn droomvrouw wellicht al tegen 
het lijf  gelopen is* en dat de twee-
de date al op de planning staat. Na 
een tweede portie pasta veranderde 
het gespreksonderwerp naar onze 
NSK-plannen die bij de een al verder 
uitgedacht waren dan bij de ander. 
Hier en daar werden lichte zorgen 

geuit over het (hoge) niveau dat veel 
nieuwe leden in korte tijd (en zon-
der hulp van ons befaamde trainers-
duo) al behaald hebben. Waarschijn-
lijk zal dan ook, zodra het weer kan, 
menig peloton blauwwit kleuren en 
wie weet zal deze olievlek zich ook 
naar de podia verspreiden. Toen de 
avondzon achter de stadspanden 
verdween werden de jasjes en vest-
jes erbij gepakt en begonnen wij aan 
onze derde portie ravioli vergezeld 
met de laatste staartjes chardonnay. 

Bij binnenkomst klonken ons nos-
talgische Coldplay-melodieën te-
gemoet en er hing een aangename 
geur van verse tomatensaus met 
een vleugje ansjovis. Terwijl Maar-
ten een laatste hand aan het eten 
legde, begaven wij ons stilletjes naar 
Maarten zijn kamer. Na een uitge-
breide inspectie concludeerden wij 
dat Maarten de inhoud van zijn 
Mantelkerstpakket nog steeds niet 
opgepeuzeld heeft, met zijn hoofd 
aan een onlogische kant van het bed 
slaapt en een abonnement heeft op 
onderbroeken. Ook realiseerden wij 
ons dat Maarten meerdere interes-
sante overeenkomsten vertoont met 
niemand minder dan Elisabeth Har-
mon. Zo staat zijn schaakbord altijd 
klaar om bespeeld te worden, heeft 
hij dezelfde reebruine ogen om in te 
verdwalen en is zijn coupe minstens 
net zo vurig als die van de schaakko-
ningin zelve. Een potje schaak met 
Maarten durfden wij dan ook beslist 
niet aan. 
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Bij het allerlaatste gevulde pastaatje 
viel ons oog op Willem, een fier pe-
renboompje dat naadloos opgaat in 
het interieur van het stijlvolle dak-
terras. Nadat Perenboom Willem en 
Maarten Pereboom samen gepor-
tretteerd werden, merkten wij op 
dat er nog een klein plekje vrij was in 
onze maag. Maarten begon herhaal-
delijk smekend over het stroopwa-
felijs van een niet nader te noemen 
ijssalon in Nijmegen. Wij besloten 
echter dat het tijd was om deze on-
wetende jongen eens wat cultuur bij 
te brengen en dus namen we hem 
mee naar Heldro. Voordat we in de 

benenwagen stapten werden we ge-
trakteerd op een masterclass fysio- 
en andere gymnastiekoefeningen. 
Sinds december heeft Maarten na-
melijk last van een geïrriteerde aan-
hechting van de hamstring aan het 
onderbeen. Dat is dan ook de reden 
dat Maarten dit jaar helaas niet aan 
de start stond van de Giro d’Italia. 
Eenmaal aangekomen in Heldro 
kon Maarten zijn teleurstelling 
moeilijk verbloemen toen hij geen 
verse frambozen in zijn bakje kreeg 
maar een chemisch rood goedje uit 
een knijpfles. Het verdriet was ge-
lukkig maar van korte duur aange-
zien de aardbeien wél vers bleken te 
zijn en het roodwitte (wat overigens 
zijn favoriete kleurencombinatie is) 

mengseltje heerlijk smaakte. Een 
ijsadtje Pereboom en een fotoshoot 
konden uiteraard niet achterwege 
blijven. Terwijl wij op ons dooie 
akkertje langs de Waalkade struin-
den toonde de horizon een prach-
tig schouwspel aan felle kleuren 
waar Maarten zijn lokken prachtig 
in overvloeiden. De geluiden van 
een illegale straatrace aan de Waal-
kade zorgden echter wel voor de 
nodige spanning. Deze spanning 
werd gelukkig weggenomen tijdens 
een luchtig onderonsje met onze 
vrienden van de straat. Moe en vol-
daan begaven wij ons vervolgens 
huiswaarts, met goed gevulde buik-
jes en een hele reeks mooie foto’s 
om het tinderprofiel van Maarten 
nóg onweerstaanbaarder te maken. 
De volgende dag berichtte Maarten 
ons dat hij met zijn Heldro IJsje een 
goede indruk gemaakt had op zijn 
droomvrouw. Het zal dus geen ver-
rassing zijn waar Maartens volgende 
afspraakje naartoe zal gaan… • 

* update: de dame in kwestie bleek 
helaas toch niet de ware te zijn. 
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Even voorstellen!

Mijn naam is Luca en ik ben 24 jaar oud. Sinds 
een half  jaartje woon ik in het mooie Nijmegen. 
Ik studeer aan de Radboud Universiteit. Om niet 
in een clichématige introductie te vervallen, be-
gin ik met het allerbelangrijkste, namelijk mijn 
wielrencarrière. Deze kenmerkt zich vooral door 
amateuristisch toeren. 

Het wielrennen is bij mij een kleine vier jaar ge-
leden begonnen. Destijds wilde ik meedoen met 
een toertocht genaamd: Diekirch – Valkenswaard. 
De naam geeft het al prijs, van Diekirch (Luxemburg) naar Valkenswaard 
(Nederland) over een afstand van ongeveer 265km. In alle eerlijkheid, ik 
deed vooral mee op aandringen van mijn vader en broer. Vlak daarvoor 
had ik van mijn broer mijn eerste wielrenfiets overgenomen, een degelijke 
Prorace. Inmiddels heb ik de Prorace ingeruild voor een, al zeg ik het zelf, 
prachtige Trek Émonda.

Mijn liefde voor het wielrennen heeft pas echt vorm gekregen in 2019. In 
dat jaar ben ik samen met twee vrienden vanuit Den Haag naar Marseille 
gefietst, een reis van ongeveer 1500km en wel binnen 21 dagen, althans, dat 
was het plan. Uiteindelijk hebben we er vijftien dagen over gedaan. Toege-
geven, Marseille is een verschrikkelijke stad, maar wat was het een mooie 
reis. Na iedere dag te hebben ervaren hoeveel kilometers je kunt afleggen 
op eigen kracht, ben ik verliefd geworden op het fietsen. Met mijn lidmaat-
schap bij Mercurius probeer ik deze liefde te onderhouden en deze met 
jullie te delen. Ik kijk ernaar uit om het beruchte Mercuriusrondje te mogen 
fietsen in groepsverband.

LUCA STRAINER

Beste leden van Mercurius,

In dit stukje zal ik kort iets vertellen over mij en mijn fiets carrière. Ik ben San-
der Meures, ik ben 23 jaar oud en ik studeer Accountancy. Ik woon al bijna 5 
jaar in het gezellige Nijmegen maar kom oorspronkelijk uit het nog gezelligere 
Zuid-Limburg. 

Afgelopen najaar ben ik voor het eerst weer op een racefiets gestapt na een hele 
lange periode zonder fiets. De eigenlijke start van mijn wielerloopbaan gaat een 
stuk verder terug. In de nieuwelingen en junioren categorieën reed ik wedstrijd-
jes voor W.C.L. De Bergklimmers uit Stein. Een wedstrijd winnen zat er helaas 
nooit in, maar ik vond het leuk om te doen en in de sprint van de 2e groep zat ik 
regelmatig vooraan. Toen ik een jaar of  17 was, werden dingen zoals alcohol en 
meisjes belangrijker in mijn leven en schoof  ik 
de fiets aan de kant, je kent het wel. 

Gelukkig nam ik het wielrennen in 2020 weer 
op, mede door mijn huisgenoot en vers lid 
van Mercurius: Florence. Al gauw haalde ik op 
mijn aluminium Trek fietsje menig renner op 
een carbon fiets in en besloot ik zelf  ook maar 
weer een investering te doen. Dit voorjaar ben 
ik dan ook overgestapt naar een echt racemon-
ster, de S-Works Venge. 

Ondertussen heb ik al een aantal mensen le-
ren bij Mercurius en kan ik niet wachten om 
straks op donderdagen met nog meer mannen 
en vrouwen stevig te gaan koersen. Verder kijk 
ik ook heel erg uit naar het rijden van een wed-
strijdje, want heel eerlijk, dat heb ik het meeste 
gemist

SANDER MEURES
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HoiHoi iedereen, 

Er werd mij gevraagd om mij even kort 
voor te stellen voor in het clubblad. 
Dus bij deze een stukje over mezelf:  
Ik ben Lynn Wokke, 20 jaar en zit nu 
in mijn tweede jaar van Geneeskunde. 
Na jaren de wielrenverhalen van mijn 
familie aan te horen en de wielrenfiets 
zo veel mogelijk te ontwijken, dacht ik 
tijdens Corona: ‘laat ik toch maar eens 
gaan fietsen’. Nou bleek wielrenkoorts 
toch niet zo erg als het leek. Zo kan ik 
nu wel met overtuiging zeggen dat ook 
ik er last van heb! 

Maar fietsen is niet het enige wat ik in 
mijn vrije tijd doe. Zo doe ik nu een be-
stuursjaar bij ODD Moira, werk ik bij 
Emile Thuiszorg en WUON en houd 
ik wel van een drankje met vrienden. 

Natuurlijk hoop ik dat we snel weer 
normale trainingen en borrels gaan 
hebben, zodat ik veel van jullie kan 
ontmoeten en lekker kan trainen. Tot 
die tijd zal ik jullie vast al wel een beet-
je leren kennen tijdens de duo-trainin-
gen! 
Liefsss  

LYNN WOKKE 
Beste Mercurianen,

Sommigen van jullie heb ik mogen ont-
moeten, maar voor wie mij nog niet kent 
ik ben Joost van Jaarsveld. Sinds begin dit 
jaar ben ik lid van Mercurius. Naast het 
wielrennen studeer ik Geneeskunde. Ik 
zit nu in het derde jaar, dus de komende 
3-4 jaar ben ik nog zeker aan het stude-
ren. 

Fietsen doe ik al vanaf  mijn tiende onge-
veer. Het begon met een keertje per week 
op zaterdag lekker door het bos moun-
tainbiken. Maar inmiddels is het aardig 
uit de hand gelopen en zit ik vaker wel 
dan niet op de fiets. Ik ben fanatiek aan 
het trainen voor de wedstrijden komende 
zomer en ik kom andere Mercurianen 
graag een keer steunen tijdens een van de 
studentencups. Maar naast al dat trainen 
is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid, 
in de vorm van een borrel of  een andere 
activiteit. 

Wie fietst moet natuurlijk ook goed eten. 
Mijn favorieten zijn een lekkere italiaan-
se risotto of  een goede pasta. Ik vind 
het dan ook heerlijk om in de keuken te 
staan. Maar het opeten blijft toch altijd 
het leukste. 

Tot snel op de fiets!

Joost van 
Jaarsveld
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OPTIMALISEER
JE FIETSPOSITIE

GET BIKEFITTED

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
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Robbin Zwaan

Redactie column

Hah Biieeer!!
Wereldwijd zijn er twaalf  bieren 
die de naam trappistenbier mogen 
dragen. Dat komt doordat het bier 
aan strenge regels moet voldoen. 
Maar wat is trappistenbier? Trappis-
tenbier is bier dat door monniken 
van de orde Cisterciënzers wordt 
gebrouwen. Het is dus geen bier-
soort wat veel mensen denken, maar 
een omschrijving van de herkomst 
van het bier. De naam “Trappist” 
is afgeleid van La Trappe, één van 
de stichtende abdijen van de trap-
pistenorde in Frankrijk. De regels 
waaraan het bier moet voldoen zijn 
streng. Het bier moet namelijk bin-
nen de muren of  in de nabijheid van 

de abdij worden geproduceerd. De 
muren van de Abdij zijn zeer mas-
sief, hiervoor is gekozen omdat ste-
vige proefavonden bij de monniken 
konden uitlopen tot explosieve ui-
tingen van gedrag. Een tweede regel 
is dat het bier onder toezicht van de 
kloostergemeenschap dient te wor-
den geproduceerd. Een regel die 
tijdens het stresspongen regelmatig 
werd nagelaten door de monniken. 
Een kleine scheut wodka waren ze 
niet vies van. 

Wereldwijd zijn er slechts elf  erken-
de trappistenbrouwerijen. Zes daar-
van zijn te vinden in België, één in 
Oostenrijk, één in Italië en één in de 
Verenigde Staten. Nederland kent 
twee trappistenbrouwerijen: sinds 
1884 abdij Koningshoeven met het 
bier La Trappe, en sinds 2014 abdij 
Maria Toevlucht met het bier Zun-
dert. De heen en terugweg richting 
de Koningshoeven is +-140km op 
de fiets en dus een mooie rit waarbij 
de laatste 70km zwalkend afgelegd 
mogen worden. 

De geschiedenis van het bier gaat 
ver terug tot aan de zesde eeuw 
na Christus. In deze eeuw schreef  
Benedictus van Nursia een van de 
belangrijke levensstandaarden voor 
de monniken. Die zorgde voor 
een ritme van acht uur lang bid-
den, acht uur lang werken en acht 
uur lang rusten, wat een belangrijk 
uitgangspunt werd in het gehele 
kloosterleven. Het lijkt erop de Wil-
lem Benadiet Boumans van Nursia 
een afstammeling is van een van de 
monniken, gezien hij de regels heeft 
doorgezet naar zes uur lang werken 
en zoveel mogelijk rusten. Daarbij 
is het bidden naar een nieuw level 

gebracht. Namelijk zittend met de 
voeten in een voetenbadje. 

Het oudste trappistenbier is afkom-
stig van de brouwerij Westmalle, 
waar monniken in 1836 begonnen 
met het brouwen van bier, aanvan-
kelijk alleen voor eigen gebruik. Na-
dat enkele feestjes, in de achterlig-
gende zuipkeet op het terrein van 
de abdij, volledig uit de hand liepen. 
Is er door de monniken, in 1856, 
voor gekozen om niet alles zelf  op 
te drinken, maar het bier ook te de-
len met anderen. 

PROOST!. •
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Antwoord: Mathieu van der Poel 

Floor WielensDit keer heb ik de doorgeefpen 
gekregen van Femke dus ik heb 
er een theetje bij gepakt om een 
stukje voor jullie te schrijven. Want 
thee drinken en wat kletsen is wel 
aan mij besteed. 

Ik ben Floor, 22 jaar oud en sinds 
september lid van Mercurius. Al 
sinds dat ik klein ben, ben ik in de 
winter op de ijsbaan te vinden en 
toen ik 12 jaar was kwam daar in 
de zomer het wielrennen bij om 
wat aan de conditie te werken. Die 
eerste keren kan ik mij nog goed 
herinneren, want nadat ik een aan-

tal keren was omgevallen omdat ik 
niet kon uitklikken, had ik bedacht 
om 300 meter voor de stoplichten 
alvast uit te klikken zodat dat in ie-
der geval niet mis kon gaan. Aan 
de techniek kon dus nog wel wat 
gewerkt worden.

Ondertussen zijn we heel wat ja-
ren verder en heb ik sinds corona 
het plezier in fietsen weer terug-
gevonden. Ik geniet vooral van 
het toeren in lekker weer en in een 
mooie omgeving. Dus struin ik af  

De doorgeefpen

Wat een kuiten, 
maar welke snuiten?
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en toe de strava van andere Mer-
curianen af  om leuke rondjes te 
vinden. Ik heb ook geleerd hoe ik 
mijn bandjes kan verwisselen dus 
wat dat betreft laat alleen het weer 
me nog een beetje in de steek op 
deze herfstige dagen in mei. 

Naast het fietsen probeer ik elke 
week een rondje hard te lopen en 
ben ik bijna afgestudeerd als ver-
pleegkundige. Voor mijn bijbaan-
tje ben ik dan ook regelmatig in 

het ziekenhuis te vinden en vanaf  
volgend schooljaar ga ik starten 
met de opleiding tot verloskundige 
waar ik heel veel zin in heb. Verder 
hou ik van een wijntje, een terrasje 
en lekker kletsen. Mijn guilty ples-
sures zijn ABBA en stiekem ook 
wel het eten van ijsjes. 

Aangezien mijn motto vooral is dat 
sporten gezellig moet zijn, hoop 
ik dat we snel weer samen mogen 
trainen en toeren in de zon! • 
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Manon Gremmen

Tijdens een lange klimtocht door de 
Franse Alpen of  een toch door ons 
kleine kikkerlandje is voldoende 
suikers binnen krijgen een vereiste. 
Anders kom je die col nooit op of  
moet je lossen op de dijk. Daarom 
deze edititie een recept voor heerlijk 
frisse flapjacks met gember en si-
naasappel. Voor de warme zomer, 
lekker fris en met genoeg energie om   
weer een stukje te vlammen. Het re-
cept is vrijwel foolproof  en dus ide-
aal voor een lange dag in het zadel. 
Dus steek die handen uit de mouwen 
en maak deze heerlijke snack voor 
tijdens het fietsen. 

P.S. dit is een redelijk groot recept, 
dus voor  wat minder repen kun 
je het recept gerust halveren. Of  je 
trakteert je medestrijders wanneer ze 
niet meer kunnen!

Ingredienten :

• 375 gr honing
• 375 gr margarine
• 600 gr havervlokken 
• 100 gr fijngehakte 
 stemgember 
• Rasp van 2 sinaasappels 
• Snufje zout
• Snufje kaneel 

Bereiding 
1. Verwarm de oven voor op 
160 graden. 
2. Smelt de magarine en voeg 
daarna de honing toe, roer tot een 
egaal mengsel
3. Haal de pan van het vuur 
en voeg de havervlokken, sinaas-
appelschil, stemgember, zout en 
kaneel toe. Meng die goed door 
elkaar
4. Bedek een bakplaat met 
bakpapier en stort het mengsel op 
de bakplaat. Maak je handen iets 
nat en vorm met je handen een 

Koersvoer
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mooie rechthoek. 
5. Bak de koek in 20-25 mi-
nuten af, de koek is klaar wanneer 
hij mooi goudbruin is 
6. Haal de bakplaat uit de 
oven en laat de koek afkoelen en 
snijd daarna in 15 stukken. De 
koeken blijven ongeveer voor een 
week lekker in een vershouddoos. 
7. Voor het ideale materiaal 
om je eigen repen mee in te pak-
ken ga je naar https://sportables.
nl/kopen/sportwrap/ voor het 
perfecte folie. En er staat ook 
demo op van hoe je dat doet. • 

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! 
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Manon Gremmen

Fiets fouten

We hebben ze allemaal wel eens be-
gaan, of  je nu al 10 jaar fietst of  pas 
net in de pandemie een fiets gekocht 
hebt ‘FIETSBLUNDERS’. In 
deze column een aantal herkenbare 
en soms toch wel grappige blunders 
waar iedereen zich waarschijnlijk 
wel in herkent. Mocht je jezelf  er 
nog niet op betrapt hebben een van 
deze blunders te zijn begaan, dan 
ben je gewaarschuwd!

Niet uitklikken
Heel leuk die klikpedalen, maar hoe 
werkt dat nu eigenlijk als ik wil af-
stappen. Dat was mijn eerste ge-
dachte toen ik bij het eerste drukke 
kruispunt aan kwam rijden. Ik stond 
op tijd stil, maar mijn voeten kreeg 
ik niet uit de pedalen. Met als gevolg 
dat ik heel langzaam naar rechts 
omviel, het leek wel 5 minuten te 
duren voordat ik in het bosje naast 
mij belandde. Dit is iets dat denk 
ik iedereen in het begin van zijn of  
haar fietscarriere wel overkomen is. 
Gelukkig leer je er snel!

De Ketting-tatoeage 
Om maar even heel eerlijk te zijn, 
dit gebeurt me nog steeds wel eens. 
Ik ben redelijk onhandig aangelegd 
en dan heb ik na het stilstaan op-
eens een befaamde ketting-tatoeage 
op mijn kuit staan. Je weet wel, zo’n 
mooie ronde afdruk van je ketting 
aan de binnenkant van je kuit. Als 
je er eenmaal eentje op je been hebt 
staan, word daar de hele rit over ge-
grapt. Gelukkig is de tatoeage niet 
permanent en is hij na een goeie 
wasbeurt weer verdwenen. Ondergoed onder je fietsbroek 

Deze blunder ben ik zelf  niet be-
gaan, omdat ik een vader heb die 
al een fanatieke fietser was toen 
ik ging beginnen. Maar als je nog 
compleet onwetend bent, klinkt het 
heel logisch dat je je onderbroek 
aanhoud onder je fietspak. Dat doe 
je toch ook in andere sportkleren? 
Dat klopt, maar niet in een fiets-
broek. Daar moet je met de billen 
bloot in, doe je dit niet dan kun je er 
vervelende schuurplekken aan over 
houden. 

Op pad zonder reserve materiaal 
Wat is vervelender dan het moment 
dat je onwijs hard aan het genieten 
bent van je solo rit en je plotseling 
lek rijdt? Dezelfde situatie, maar dan 
zonder reservemateriaal. Dan is het 
ritje meteen afgelopen en is het nog 
maar de vraag hoe je thuis gaat ko-
men. Ga je iemand bellen om je op 
te komen halen? Of  heb je toevallig 
je OV bij en een mondkapje en ga 
je de buschauffeur heel lief  aankij-
ken om een lift naar huis te krijgen? 
Kortom, gewoon een binnenbandje 
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en een pompje meenemen, dit voor-
komt deze vervelende situaties. TIP: 
zorg wel dat je ook weet hoe je een 
bandje moet vervangen, anders sta 
je nog met lege handen. 

Niet genoeg eten en drinken tij-
dens het fietsen 
Het klinkt als zoiets simpels, maar 
toch gaat het nog wel eens fout. 
Met als gevolg dat die goeie benen 
die je had opeens weg zijn, je ener-
gie als sneeuw voor de zon verdwe-
nen is en de weg naar huis lijkt nog 
een eeuwigheid te duren. Oftewel je 
hebt een HONGERKLOP te pak-
ken! Zorg er daarom voor dat je ge-
noeg drinken en eten meeneemt en 
eventueel wat geld om een welver-
diend taartje te eten op een terrasje. 
Er is een simpel regeltje voor, zorg 
ervoor dat je elk uur minimaal een 
bidon water drinkt (ook als je geen 
dorst hebt) en probeer elke 40 mi-
nuten wat te eten. 

Lampjes vergeten 
Je hebt overdag natuurlijk geen 
lampjes nodig (met uitzondering 
van onverlichte tunneltjes), maar als 
je weet dat je gaat fietsen en tegen 
de schemer terug zal komen neem 
dan lichtjes mee. Mocht het dan 
toch wat eerder donker worden of  
je hebt pech en je bent later thuis 
kom je wel veilig thuis. Zonder licht 
ben je namelijk heel slecht te zien 
voor de rest van het verkeer. En heb 
je pech en kom je een politieauto te-
gen, dan heb je ook nog een boete 
aan je laars hangen!

Fietsen zonder plezier
Laatste en belangrijkste blunder, 
fietsen terwijl je er helemaal geen 
zin of  trek in hebt. Tuurlijk moet 
je soms even de moed bijeen rapen 
om weer aan te sluiten om bij die 
snelle groep aan te sluiten of  aan 
je solo rit te starten. Maar aan het 
eind van de dag moet het wel leuk 
blijven! •
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Wieler quotes

om te spurten moet je niet 
gek zijn, maar het helpt wel 
- Walter Godefroot 

Als een voetballer valt, schreeuwt 
hij om zijn moeder. Als een wiel-
renner valt, schreeuwt hij om zijn 
fiets -Gerrie Kneteman

Life is like riding a bicycle. To keep 
your balance, you msut keep moving - 
Albert Einstein

Wie in het dal blijft ziet nooit 
de andere kant van de berg - 
José de Cauwer

Niets sist zo mooi als de lekke band 
van een concurrent - Tim Krabbé

Wielrennen is eerst het bord van 
de tegenstander leeg eten, voor 
je aan je eigen bord begint - 
Hennie Kuiper 

Pedalen werken zoals mediteren - 
Mike Sinyard (CEO Specialized)

Sometimes I like biking a lot more than 
driving my car. Why? The total lack of 
speed limits! - Michael Schumacher 

Marriage is a wonderful inventi-
on: then again, so is a bicycle 
repair kit - Billy Connoly 

Voor een nieuwe rubriek in de versnelling 
zijn we opzoek naar (wieler) quotes van 

onze eigen Mercurianen. 

Dus hoor je een mercuriaan iets grappigs, 
diepzinnigs of geniaals zeggen, stuur het 
dan naar een van de redactie leden. En 
wie weet komt de uitspraak volgende edi-

tie in de Versnelling te staan!
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Foto en zijn verhaal

Luc Vraets
 Fietsen op ‘Souplesse’

Elke fietser streeft naar souplesse, 
een mooie en efficiënte traptechniek 
waarmee je het maximale rendement 
uit je beweging haalt. Mocht je het 
hier moeite mee hebben dan kan het 
enigszins lastig zijn het zomaar aan 
te leren. Echter zijn er wel enkele 
richtlijnen die kunnen helpen voor 
een efficiënte pedaalbeweging. Wil je 
weten welke? Lees dan snel verder!
De basis

Zodra je de basis begrijpt leidt dat 
vanzelf  tot een optimale trapfre-
quentie. Een groot verzet is ideaal 
voor afdalingen of  het rijden met 
hoge snelheden. Voor de grootste 
versnellingen moet de ketting voor-
al logischerwijs op het grootste ket-
tingblad liggen en achteraan op het 
kleinste tandwiel. Het kleinste verzet 
krijg je dus met de combinatie van 
het kleinste kettingblad en grootste 
achtertandwiel. Lichtere versnellin-
gen zijn ideaal voor het versnellen 
vanuit stilstand of  steile hellingen 
te trotseren. Het overschakelen naar 
zwaarder helpt bij het doorversnel-
len naar hogere snelheden.

Varieer en speel met je versnellingen
Om te kunnen fietsen op ‘souples-
se’ moet je natuurlijk de mogelijkhe-
den van je fiets kennen. Wielrenners 
schakelen voortdurend tijdens een 
rit. Hoeveel je moet schakelen is per 
persoon verschillend, maar denk 
aan honderden schakelmomenten 
tijdens een rit van 80 kilometer. Als 
je dit niet gewend bent, voelt dat in 
eerste instantie vreemd aan, maar 
als je er eenmaal vertrouwd mee 
raakt leer je je fiets en de versnel-
lings apparatuur kennen. Het doel 
van schakelen is het behouden van 
de ideale cadans onder welke om-
standigheden dan ook!

Technische column
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Oefening baart kunst

Het perfectioneren van je traptech-
niek levert je in de potentie aanzien-
lijk meer vermogen op en is het de 
moeite waard om hier te investeren. 
Train daarom regelmatig met een 
hoge cadans en wissel daarbij hele 
trainingen op het binnenblad af  met 
diepere inspanningen op het buiten-
blad. Na een tijdje zal je techniek 
aanzienlijk verbeteren zonder dat 
je daarvoor veel extra moeite hebt 
moeten doen. Vooral dat laatste is 
natuurlijk een fijne gedachte!

De beweging

Probeer je pedaalslag te verbeteren 
door met iets zwaardere versnellin-
gen te rijden, zodat je de hele cirkel 
die je maakt tijdens de pedaal rotatie 
goed kunt ‘voelen’. Benader een pe-
daalslag niet als twee afzonderlijke 
bewegingen - een waarbij je naar 
beneden duwt en een waarbij je om-
hoog trekt - maar als één handeling. 
De neerwaartse beweging is altijd 
de meest krachtige! Hard aan je pe-
daal trekken is geen goede techniek 
voor het genereren van vermogen, 

het verhoogt alleen de kans op bles-
sures. Zorg ervoor dat je hierin een 
soepele verdeling vindt.

Wat is dan soepel?

Probeer je voet vanaf  het moment 
dat deze het laagste punt bereikt 
weer met gepaste kracht naar boven 
te trekken, zonder echt weerstand te 
veroorzaken. Dat leidt namelijk tot 
minder vermogen bij de andere voet 
die op dat moment omlaag duwt. 
Trek je pedaal en voet niet omhoog, 
maar zorg voor een zo soepel mo-
gelijke beweging.

In hoeverre je soepel kunt peda-
leren tijdens beklimmingen hangt 
deels af  van hoe snel je benen kun-
nen draaien en vooral ook hoe stil je 
je lichaam daarbij kunt houden. Oe-
fen die vaardigheid dus ook! Richt 
je ogen op een mikpunt in de verte 
en probeer om je bovenlichaam tij-
dens het trappen niet te bewegen en 
vanuit je heupen naar beneden te 
werken.

De duwfase 

Probeer de duwfase zo vroeg mo-
gelijk in te zetten. Sommige rijders 
genereren pas vermogen als het 
pedaal tussen 3 en 6 uur staat (een 
kwart tot helemaal naar beneden) en 
dat niet het meest efficiënt. Focus je 
niet perse louter op het naar bene-
den duwen maar ook op het naar 
voren gooien van je voet naar de 
voorkant van je fiets als die tussen 
12 en 2 uur staat. Zo lever je op een 
eerder punt tijdens de pedaalbewe-
ging al vermogen.
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De ideale cadans

Streef  naar een minimale cadans 
tussen de 70 en 80 omwentelingen 
per minuut (rpm). Trainers bena-
drukken al jaren dat een cadans 
lager dan 70 niet efficiënt is, dit 
vanwege het nadelige effect op je 
techniek door de vermoeidheid die 
sneller optreedt. Probeer een tandje 
lichter te fietsen en verhoog je ca-
dans eerst naar 85 rpm en op de 
lange duur zelfs naar 95 - 100 rpm. 
Alle deelnemers aan het werelduur-
record met een top tien klassering 
haalden een gemiddelde cadans van 
minstens 100 rpm. •

De koppeltjes van Mercurius
Karlijn van WeeleNa het zoetsappige interview met 

tortelduifjes Anne & Joost, is het 
tijd om een van de meest stabiele fac-
toren van de vereniging uit te vragen. 
Denk je aan rust, reinheid en regel-
maat dan denk je aan dit koppel. 
Maar is hun relatie wel zo uitgeba-
lanceerd als dat het lijkt? Klopt het 
gerucht dat deze vredelievende schep-
sels nog nooit in hun gemoedelijke 
liefdesjaren ruzie gehad hebben? En 
hoe zorg je ervoor dat jouw relatie 
in net zulk rustig doch romantisch 
vaarwater belandt? Hopelijk ko-
men we erachter in dit interview met 
Bram en Juliska. 

Hoe lang zijn jullie al samen en hoe 
zijn jullie bij elkaar gekomen? 
Juliska: Bram en ik zijn ‘officieel’ een 
stel sinds 16 januari 2018. Om precies 
te zijn 20:00, tsja dat was een ding van 
Bram. We hebben elkaar het eerst ge-
sproken tijdens het Ardennenweekend 
van dat jaar. Dat was gewoon gezel-
lig. Bij het fameuze bowlen wist Bram 
me te redden van een wat opdringe-
rige Mercuriaan, wiens naam ik graag 
achterwege laat. Ik studeerde toen in 

Utrecht en Bram liep stage bij de pro-
vincie Brabant. We moesten beiden heel 
vroeg op, wat een reden was om niet 
mee te gaan stappen. Maar nee, Bram 
zou zorgen dat ik netjes om 02:00 naar 
huis ging. Toen het tijd was om te gaan 
had ik het zo naar mijn zin dat Bram 
me aan mijn arm naar buiten moest ne-
men. Haha, het begin van iets? In de 
winter spinde ik altijd. Helaas waren al 
mijn ‘spinvrienden’ vertrokken. Van-
daar dat ik aansloot bij het duo Bram & 
Boris. Nietsvermoedend…
Bram: Juliska en ik hebben elkaar voor 
het eerste gesproken op het Arden-
nenweekend. Het begon direct goed, 
ze zag me namelijk voor Boris aan. 
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Later, tijdens het bowlen wist ik haar 
zo gek te krijgen om mee te gaan stap-
pen. Stiekem was dit vooral zodat ik 
een goede stok achter de deur had om 
bijtijds naar huis te gaan en de volgende 
dag enigszins respectabel op stage te 
komen. Blijkbaar is er die avond echter 
toch wat gaan broeien. 
Na Juliska nog een paar keer gesproken 
te hebben wou ze wel mee spinnen met 
mij en Boris. Gelukkig had Boris niet 
veel aanmoediging nodig om zich af  
te melden. De eerste keer liep echter 
volledig in het honderd aangezien Ju-
liska een uur te vroeg was (typisch). Uit 
schuldgevoel appte ze mij later dat ze 
wel in de herkansing wou. Die kans heb 
ik niet voorbij laten gaan. Toen ik na 
het spinnen voorstelde om een kopje 

koffie te drinken en zij reageerde met: 
“Koffie, mooi niet hoor. Doe mij maar 
een biertje”, dacht ik “die moet ik heb-
ben”. Hierop besloot ik mezelf  later 
die week bij haar  voor het eten uit te 
nodigen. Juliska vond het prima en de 
rest ging eigenlijk vanzelf.

Wat vinden jullie zo mooi aan Mer-
curius? 
BLAUW WIT!! Mercurius doet me veel 
aan De Graafschap denken.
Daarnaast is Mercurius leuk door de 
mix van sportiviteit en gezelligheid. 
Het is ronduit prachtig dat mensen zich 
overdag druk maken over wie als eerste 
boven is op klim 17 in een Ardennenrit 
van 100+ km om ’s avonds iets in de fik 
te zetten en teveel te drinken. Oh, en de 

volgende dag vrolijk 200 km naar huis 
fietsen. Mercurius is echt een club waar 
iedereen zich thuis kan voelen.

Hoe voelt het om de Hunk van Mer-
curius als partner te hebben? Gaat 
hij weleens naast zijn schoenen lo-
pen? 
Volgens mij hoeft Bram niet eens de 
Hunk van Mercurius te zijn om naast 
zijn schoenen te lopen ;)  Het is soms 
wel lastig dat ik de vrouwen van hem 
af  moet slaan. Daar heb ik moeite mee. 
Om de vrouwen af  te schrikken, scheer 
ik Bram geregeld kaal. Dat lijkt te wer-
ken. Na 3.5 jaar samen zijn ben ik er 
ook wel aan gewend en heb ik geaccep-
teerd dat je er wat voor over moet heb-
ben om met de Hunk van Mercurius 
samen te zijn.

Hoe was jullie eerste vakantie sa-
men? 
Onze eerste vakantie was een rondreis 
in het Oosten van Sicilië. Als ik terug-
kijk dan was het een hele leuke vakantie 
in een mooi land met lekker eten. Echt 
genieten. Maar, tijdens deze vakan-
tie kwamen alle relatietesten aan bod. 
Van een huurauto die we niet meekre-
gen wegens gedoe met een creditcard 
tot aan een hotel dat geannuleerd werd 
terwijl we al voor de deur stonden, wat 

ervoor zorgde dat we last-minute een 
nieuwe overnachting moesten vinden. 
Overigens was dit nog niks vergeleken 
met het ‘vastzitten en ontvluchten’ van 
Bali in maart vorig jaar. Maar goed, 
dat we de stressvolle situaties succes-
vol doorstonden was een teken dat we 
voort konden bouwen aan onze relatie. 

Als jullie één ding mochten veran-
deren aan elkaar, wat zou dat dat 
zijn? 
Juliska: Helemaal niks, ieder is mooi zo-
als ie is. Nee…grapje… Bram zou wat 
mij betreft af  en toe wat minder een 
betweter mogen zijn. 
Bram: Potverdrie Juliska, we hadden 
toch afgesproken dat we de schone 
schijn op zouden houden? Nou voor-
uit, ik zou momenteel vooral Juliska 
haar knieën willen veranderen zodat we 
weer samen kunnen fietsen. Even se-
rieus, Juliska vindt het soms lastig om 
keuzes te maken. Het zou fijn zijn als 
ze soms iets minder lang twijfelt.

Hoe ziet jullie ideale date eruit? 
Op onze ideale date gaan we er lek-
ker sportief  op uit. Dat kan een mooie 
wandeling zijn, maar meestal betekent 
dat een mooie lange fietstocht. Tijdens 
die fietstocht (met natuurlijk prachtig 
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weer!) genieten we dan heerlijk van een 
(of  meerdere) terrasje(s) en een taartje. 

Wat zijn jullie toekomstplannen? 
Juliska: Poeh, wij zijn niet echt lange 
termijnplanners en laten het leven dan 
ook op zijn beloop. Des te meer omdat 
volgens onze clubgenoten onze relatie 
de coronacrisis niet overleeft. Plannen 
maken heeft dus niet zo veel zin. 
Bram: Maar als we plannen zouden 
moeten maken, als de huizengekte een 
beetje over is en we gespaard hebben, 
zouden we wel een idyllisch huisje in de 
Achterhoek willen kopen. Hier kunnen 
we dan een eigen boerderij beginnen 
met 15 kinderen, een schuur vol var-
kens en een hond.

Welk liefdesadvies willen jullie Mer-
curianen meegeven? 
Het belangrijkste is dat je het leuk hebt 
en dat je je niet te druk moet maken. 
Juliska is een maand na onze eerste date 
naar Utrecht verhuisd, maar Bram zag 
dit als een mooi excuus zo nu en dan 
naar Utrecht te fietsen. Geef  het een 
kans en zolang je het samen leuk hebt 
maakt de rest minder uit. •

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
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Mees van Dijk

Op stap met de flappentap

In deze editie geven we een nieu-
we draai aan deze column!

Zonder sponsoren zou Mer-
curius niet staan waar we nu 
staan. Daarom zijn we ook zo 
ontzettend blij met elke spon-
sor die we hebben! Het leek 
ons erg leuk om de sponsoren 
eens in de watten te leggen om 
te laten zien dat we dankbaar 
zijn voor al hun steun. En wat 
is een goede manier om dat te 
doen? Door het geven van een 
leuk cadeautje natuurlijk! 

Manon en ik zijn samen op pad 
gegaan langs enkele sponsoren 
om ze een kaartje, Mercurius 
bidon en/of  custom made cho-
coladereep te geven. Allereerst 
zijn we langs KlokGroep BV 
gegaan en daar werden we har-
telijk ontvangen door de lieve 
receptioniste (waar we ook het 
presentje achter hebben gela-
ten, we zullen dus nooit weten 
of  de chocoladereep wel heel 
is aangekomen…). Daarna zijn 
we doorgefietst naar het Dutch 
Bicycle Centre waar zowel 
Stipbike en Loendersloot ge-
vestigd zijn. Ook daar werden 

we hartelijk ontvangen en we 
zagen al gelijk bij Stipbike in 
de hoogte een mooi blauw met 
wit gekleurd fietsshirtje bun-
gelen: een oud clubshirt van 
Mercurius! Erg leuk om te zien 
dat die daar nog steeds hangt. 
Bij Loendersloot hebben we 
gezellig even bijgepraat en zijn 
er nieuwe ideeën gesmeed, een 
en al gezelligheid in het Dutch 
Bicycle Centre dus ☺ 

Van de ene gezellige plek gin-
gen we naar de andere: Café 
Frowijn! Het zonnetje was he-
laas net achter de wolken ver-
dwenen dus het werd een beet-
je fris. Maar door de warme 
kussens kregen we gelukkig 
geen koude billetjes en konden 
we toch nog lekker op het ter-
ras zitten met een heerlijk (!) 
kopje koffie. 



4544

Side note: Café Frowijn is op 
zoek naar personeel dus mocht 
je zelf  op zoek zijn naar een 
bijbaan of  iemand anders ken-
nen, neem dan vooral even 
contact met ze op. 

En tot slot zijn we ook nog 
even langs geweest bij Pedaal-
kracht, De Waagh, Bascafé en 
DressMe. Het was super leuk 
om iedereen weer eventjes te 
zien en bij te kletsen. Helaas 
hebben we niet alle sponsoren 
kunnen zien op deze dag, maar 
we zijn hen uiteraard niet ver-
geten! To be continued… •

De lekkere vent op het END
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Sponsorpagina
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De lekkere vent op het END

Vooruit nog eentje
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De lekkere vent op het END

Oke, nog eentje om het af te leren 


