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Van de Redactie

Manon GremmenWeer even wat nieuws in de Versnelling 

Een klein woordje van de redactie! We hebben een korte winterslaap gehouden 
om ons te verschuilen van alle lockdowns en maatregelen. Maar nu de wereld 
weer een beetje normaal begint te worden, gaan wij weer hard aan de slag om 
dit jaar minimaal 4 Versnellingen uit te brengen met hierin alle leuke, gekke 
en interessante gebeurtenissen binnen Mercurius 

Mocht je het zelf  ook leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de Versnel-
ling, eenmalig of  vast, schroom dan niet om de Redactie te benaderen. Dit kan  
op een training, via een mailtje naar media@nswv-mercurius.nl  of  via een 
berichtje op whatsapp! 

Lekkere wijf op Pagina 5
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Bestuurspraat 

Het is voor mij een eer en een waar 
genoeg om wederom een stukje te mo-
gen schrijven in het beste en meest 
exclusieve clubblad van Nederland. 
Ondertussen al weer bijna 3 jaar 
geleden kwam ik voor het eerst in 
aanraking met Mercurius. Destijds 
heb ik een stukje mogen schrijven in 
de rubriek ‘even voorstellen…’ En 
omdat die zo goed in de smaak viel, 
maak ik nu mijn rentree om nog 
uitgebreider over mijn zeer indruk-
wekkende wielercarrière te vertellen.

Niels Witbreuk

Ik neem u mee terug naar sep-
tember 2019 toen ik begon 
met studeren in Nijmegen en 
op zoek was naar een gezellige 
sportvereniging, maar eens iets 
anders wou doen dan voetbal-
len. Zodoende vond ik Mer-
curius. Ik had al wel enige er-
varing in het mountainbiken 
door af  en toe met mijn vader 
mee te gaan, maar wat echt de 
doorslag gaf  was de vakan-
tie met mijn ouders een paar 

weken voor mijn introductie 
week. We gingen toen naar de 
Dolomieten, en hier ben ik 
bijna elke dag met mijn vader 
op zijn oude Koga Miyata uit 
1987 door de bergen wezen 
fietsen en stiekem best wel ver-
liefd geworden op het wielren-
nen door de bergen. 

De eerste trainingen met Mer-
curius kwam ik goed door en 
hierdoor keek ik ernaar uit 
om mee te gaan met het feno-
meen: het Ardennenweekend. 
Hier was alles net iets steiler 
dan ik in het vlakke oosten 
gewend was en dat zorgde er-
voor dat ik vaker op de grond 
lag dan dat ik op mijn MTB 
zat tijdens deze onvergetelijke 
ritjes. Ik weet nog goed dat we 
op zaterdag met een groep van 
8 MTB’ers het plan hadden 
om een mooie ronde te maken 
maar verdwaald raakten in het 
bos en uiteindelijk 12 uur heb-
ben gedaan over ons “rondje”. 
Kortom, een prima eerste ken-
nismaking met deze vereni-
ging.
Iets meer dan een half  jaar la-
ter besloot ik om een racefiets 
te halen. Het scheelde niet 
veel, maar als er geen corona 
was geweest, was ik nu waar-

schijnlijk prof  geweest. Van-
daar dat ik een ekte rabobank 
fiets aanschafte, komt dat con-
tract vanzelf  wel dacht ik. He-
laas bleek dat mijn talent door 
corona een te grote klap had 
gekregen, wegwielercarrière. 
Maar even zonder grappen, 
het plan was uiteraard om nog 
vaker mee te doen met de trai-
ningen bij Mercurius en mooie 
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avonturen te maken. Helaas 
gooide corona in dat plan wel 
daadwerkelijk roet, vandaar dat 
ik weer belandde waar het voor 
mij allemaal was begonnen: 
rondjes maken met pa. Op de 
vraag of  ik nog met mijn ou-
ders op vakantie wou was dan 
ook het antwoord: alleen als er 
gefietst wordt. Aangezien mijn 
vader het hier al snel mee eens 
was, kon mijn moeder hier wei-

nig tegenin brengen en was dat 
dan ook wat er gebeurde. Ge-
lukkig kwamen er in de periode 
daarop steeds meer momenten 
waarop er af  en toe weer wat 
mogelijk was met Mercurius 
en beviel dit ook gelijk goed. 
Toen kreeg ik te maken met het 
fenomeen koersen. Dit leek mij 
ook wel interessant. Een beetje 
adrenaline in je lijf  is nog nooit 
iemand aan dood gegaan. Dat 
was dan ook precies hetgeen 
wat ik hier zo leuk aan vond. 
Helaas is het mij tot nog toe 
niet gelukt om überhaupt een 
koers uit te rijden waardoor 
ik het indrukwekkende record 
van 0 finishes uit 6 wedstrijden 
heb weten neer te zetten. Iets 
wat niet veel mensen kunnen 
zeggen. Maar dit mag de pret 
niet drukken, want net als bij 
het voetballen is de wedstrijd 
vaak niet het belangrijkste on-
derdeel van een wedstrijddag. 

De gezelligheid voor en na de 
koers is waar we het vooral 
voor doen. Ik kan dan ook ie-
dereen aanraden om zich bij 
onze sportcommissaris Maar-
ten te melden wanneer hen dit 
als muziek in de oren klinkt. 
Ik weet niet precies wat het is, 
maar je eerst helemaal de get-
ver in rijden om je vervolgens 
vol te laten lopen met pils blijft 
toch altijd verrassend leuk.

Vele avonturen later kan ik 
niet wachten om komend jaar 
weer mooie herinneringen te 
gaan maken met Mercurius in 
het post-corona tijdperk. Ho-
pelijk komen er weer momen-
ten aan zoals een kotsende 
Maarten helpen op zomerreis 
of  kip vangen in de weides 
van de Ardennen. #bijzijnis-
meemaken! •
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Ruben Meijerink

Kijkje in de keuken van...

Op een donkere avond in oktober kwa-
men we binnen bij een echt mercurius 
legende: de enige echte maandagavond co-
trainer Joep Timmermans! 

ratuur en geschiedenis boeken. Ook 
liggen er verspreid over de kamer 
verschillende objecten die prijs ge-
ven dat hier een wielrenner woont; 
bovenal een grote collectie wielsets. 

Toen Joep binnenkwam met de pas-
ta (bestaande uit pasta, verschillende 
soorten groenten, blauwe kaas en 
brie) konden we aan het feestmaal 
beginnen, met één waarschuwing: 
we konden niet gaan voordat alles 
op was. Naast de pasta werd er ook 
nog een schaal met salade op tafel 
gezet, dus dit werd een grote uitda-
ging. Maar: voor echte wielrenners 

natuurlijk te doen. Tijdens het eten 
werd er van alles besproken, zoals 
Joep’s complete levensloop bij mer-
curius. Van fanatieke wielrenner, die 
steeds beter begon te rijden tot de 
trainer die hij nu is. Na een trainer 
leegloop bij de club, werd Joep door 
Hein genoemd om trainer te worden 
en we weten wat een onafscheidelijk 
duo het nu is. Saillant detail: volgens 
Joep is hij eigenlijk heel erg slecht in 
samenwerken, maar met Hein loopt 
volgens hem de samenwerking erg 
goed. Dit komt volgens Joep voor-
al omdat hij aan Hein weet wat hij 
heeft en dat hij van Hein nog steeds 
veel kan leren.

Na een lange werkdag stond hij 
zich al voor ons in de keuken uit te 
sloven. Op het gaspitje stond een 
lekkere pasta te sudderen. Opval-
lend detail: er waren twee pannen 
voorhanden! We hoefden dus in 
ieder geval niet te verhongeren. We 
konden meteen doorlopen naar de 
woonkamer van het ruime appar-
tement, waar de tafel al snel gedekt 
was voor een heerlijke maaltijd én 
een goed gesprek.

Maar we konden natuurlijk niet aan 
tafel voordat we even goed de woon-
kamer bewonderd hadden. Naast 
een mooie voorraad aan meubels en 
praktische spullen wordt het al heel 
snel duidelijk dat hier een docent 
Nederlands mét passie voor geschie-
denis en een wielerfanaat woont. 
Aan de wand hangen verschillende 
kunstobjecten met een wieler ach-
tergrond en de (grote) boekenkast 
staat vol met verschillende boeken, 
voornamelijk nederlandstalige lite-



1312

Ook bespraken we Joep’s werk. Na 
zijn studies geschiedenis en Neder-
lands met maar liefst twee master 
graden (of  drie?) is Joep het onder-
wijs ingegaan als leraar Nederlands. 
Momenteel werkt hij in Arnhem 
op een middelbare school waar hij 
voornamelijk leerlingen die aan top-
sport doen begeleidt. Voor lesgeven 
is er daarnaast helaas niet veel tijd 
meer. Elke ochtend vertrekt hij rich-
ting Arnhem op de fiets, waarbij hij 
voldoende boterhammen (minstens 
10!) meeneemt om op school niet te 
verhongeren. Gelukkig komt daar 
ook nog fietsen voor; hij begeleidt 
een aantal leerlingen die aan baan-
wielrennen doen en met zijn collega 
fietst hij monstertochten naar Dren-
the van dik 250 km, boven de dertig 
per uur. 

Stukje over winnen stucu en wed-
strijden
Maar Joep kan niet alleen heel lang 
fietsen, maar ook erg hard. In de 
woonkamer hangen verschillende 
foto’s waarop Joep te bewonde-
ren is tijdens een wedstrijd. Op de 
onderstaande foto komt hij zo-

als wel vaker met de handen in de 
lucht over de streep. En zo mocht 
het blauw-wit van Mercurius weer 
plaats nemen op het hoogste treedje 
van het podium. Je kunt wel zien dat 
het geen massasprint was, want dat 
is ook zeker niet de specialiteit van 
Joep. Om te winnen moest hij het 
echt hebben van een zware koers 
zodat hij nog iets over had met zijn 
grote motor. 

Stukje over ploegentijdrit
Deze grote motor komt uiteraard 
ook van pas tijdens een tijdrit. Zo 
deed hij ook dit jaar weer mee aan 
het NCK. Helaas niet in het blauw-
wit van Mercurius, maar in het 
blauw-wit van groenewoud. Hier 
stond hij aan de start met onder an-
dere Joost van Wijngaarden en Para-
lympisch Kampioen Timo Fransen. 
Met deze opstelling was het zelfs 
voor Joep afzien tijdens de ploe-
gentijdrit. Uiteindelijk finishte ze 

op een 26ste plaats met een gemid-
delde van 45,5 km/h. Joep plaatste 
dit al snel in perspectief  door aan 
te halen dat Filippo Ganna 53km/h 
gemiddeld reed op een vergelijk-
bare afstand op het WK. Na enkele 
vergelijkingen kwamen we tot de 
conclusie dat een gouden medaille 
op het WK voor ons waarschijnlijk 
nooit haalbaar zal zijn. Met deze 
deprimerende conclusie konden we 
wel een dessert gebruiken om ons 
wat op te vrolijken.
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Dessert
Na meerdere borden pasta was het 
tijd voor een licht toetje. Op het 
menu stond vanillevla met yoghurt. 
Dit was het standaard toetje dat 
Joep altijd heeft staan in de koelkast. 
Smaakvol en toch vol met de nodige 
eiwitten en andere bouwstoffen om 
een nog betere wielrenner te wor-
den. Het was wel duidelijk, in huize 
Timmermans wordt er altijd goed 
gezorgd voor de gasten. 

Voordat we weggaan doen we nog 
even een tourtje door het apparte-
ment. Het is een ruim appartement, 
in een betere tijd dan nu gekocht, 
met een woonkamer, aparte slaap-
kamer, badkamer en een balkon-
netje. In elk van deze ruimtes zijn 
overigens voldoende fietsspullen te 
vinden. Het walhalla van Joep’s ap-
partement is echter de klusruimte in 
de kelder van zijn appartementen-
complex, waar alle fietsen (5 stuk) 
aan de muur zijn gehangen. Ook 
heeft Joep een zelfgeklustes stan-
daard waar hij zijn fietsen in kan 
zetten om er aan te sleutelen. Er 
hangt een lichte, maar volgens Joep 

gezonde, schimmellucht, maar dat 
mag de pret niet drukken. Moe en 
voldaan vertrekken jullie redacteurs 
weer naar huis, met een meer dan 
goed gevulde buik. •

Even voorstellen!

Ha Mercurianen

In deze versie van ‘de Versnelling’ heb ik de eer 
om mij aan jullie voor te stellen. Ik ben Lonneke 
Gremmen, 23 jaar oud en ik woon tegenwoordig 
in het mooie Ubbergen. Nu zal menigeen denken 
‘Gremmen’ komt me verdomd bekend voor… 
Klopt, ik sta ook bekend als het zusje van Manon. 

Ik ben opgegroeid in het mooie Brabant als de 
middelste van drie zussen. Toen ik Geneeskunde 
ging studeren ben ik naar Nijmegen verhuisd. 
Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn co-
schappen. Hoewel de meeste zich in het begin van 
een studie aansluiten bij een vereniging, besloot ik 
dat pas te doen in mijn laatste jaar. Doe eens gek. 

In mijn verre schaatsverleden heb ik al redelijk 
wat afgefietst. Na verschillende hongerkloppen, 
was mijn enthousiasme voor fietsen langzaam 
tot onder het vriespunt gezakt en toen ik stopte 
met schaatsen is mijn wielrenfiets voorgoed in de 
schuur van mijn ouders beland. 

Van Manon hoorde ik veel leuke verhalen over 
Mercurius en zag ik foto’s van verschillende 
mooie reizen. Toen onze jongste zus ook begon 
met wielrennen, kon ik natuurlijk niet achterblij-
ven. Op de trainingen en mijn eerste Ardennen-
reis heb ik al heel wat van de gezelligheid binnen 
Mercurius mogen proeven. Ik kan je vertellen dat 
smaakt naar meer!

LONNEKE 
GREMMEN
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Beste Mercurianen,

Een deel van jullie heeft mij misschien al eens gezien bij een training, te herken-
nen aan ontactische demarrages, geen stabiel tempo kunnen houden en dubieu-
ze navigatietalenten, maar voor wie dit nog niet heeft mogen meemaken: mijn 
naam is Stefan van Dinter en ik zit in het zesde van de studie Geneeskunde hier 
in Nijmegen. Ongeveer anderhalf  jaar geleden ben ik op een oud barrel met 
racefietsen begonnen als coronahobby en inmiddels is de maandelijkse kosten-
post voor de fietshobby net als het R-getal exponentieel gestegen. 

Een half  jaar geleden heb ik daarom mijn 20-jaar oude Intersens gewapend 
met antieke Tiagra set na een vleug Matthieu van der Poel-inspiratie vervangen 
door een Canyon Ultimate met elektrisch scha-
kelen (ja, het is de huilende bankrekening ab-
soluut waard). Tot op heden heb ik hier nog 
geen wedstrijden mee gereden, maar voor een 
sprint- of  klimuitdaging ben ik altijd te porren 
en voor deze laatste heb ik dan ook een bij-
passend shirt gekocht (zie foto). Verder ben ik 
bij langere toertochten graag present, al zul je 
wel na +100km iemand ergens achteraan in de 
groep horen zuchten en zeuren dat z’n benen 
het niet meer aankunnen. 

Naast fietsen ben ik ook regelmatig rond de 
waal of  de heuvels in Berg en Dal te vinden op 
een paar vlotte, witte Adidas schoenen en sta 
ik ook zo nu en dan gewichten te verplaatsen 
in het sportcentrum. En mocht je nu denken, 
hoe past dit in een week van 7 dagen? Het ant-
woord luidt atlijd: sleep is for the weak. Tot 
gauw bij een Mercuriusrondje!
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Leden van Mercurius,

Mijn naam is Luc, 24 jaar oud en sinds een 
paar maanden lid van Mercurius. Na mijn ba-
chelor Biomedische Wetenschappen gedaan 
te hebben in het hoge noorden ben ik met 
heimwee teruggekeerd. In het midden van het 
land begin ik aan het volgende hoofdstuk, de 
Master Human Medical Biology.

In Groningen bloeide de liefde op voor het 
wielrennen na uitgeselecteerd te zijn als lichte 
pik bij de roeivereniging. Dit bleek achteraf  
het beste wat me had kunnen overkomen. Nu, 
een kleine 3 jaar verder, heb ik het virus vol-
ledig te pakken en tik ik de 20.000 km in 2021 
aan. Naast de vele kilometers ben ik ook altijd 
in voor een flinke uitdaging. Niks is te gek! 
Zo heb ik eind augustus 5x de Mont Ventoux 
gedaan om geld op te halen voor het hersen-
tumorfonds. Dus mocht iemand nog een gek 
zoeken voor een uitdaging, mij wel bellen! 
Daarnaast ook wel bekend als die idioot die 
na Frowijn nog 30km naar huis fietst, inclu-
sief  het nodige slingerwerk uiteraard. Hope-
lijk is dat binnenkort niet meer nodig.

Daarnaast heb ik me de afgelopen periode 
ook helemaal gevonden in het rijden van wed-
strijden, volgend jaar hopelijk met een mooie 
groep koersen met licentie! Het smaakt naar 
meer!

Tot snel bij een borrel/training!STEFAN VAN DINTER

LUC VOSSEN
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OPTIMALISEER
JE FIETSPOSITIE

GET BIKEFITTED

Hallo! 

Ik ben Irma, ik ben 22 jaar en ik woon met mijn één jaar jongere zus samen 
in Cuijk. Ik studeer geneeskunde en zit inmiddels in de wachttijd voor mijn 
coschappen. Ik houd van mode, winkelen, muziek luisteren, buiten zijn, 
afspreken met vrienden, woordgrappen, koffie met chocola én natuurlijk 
ook wielrennen! 

Mijn liefde voor fietsen ontstond best vroeg; als 5-jarige tourde ik tijdens de 
Ladies Ride in Den Bosch al 80 kilometer en fietste ik iedereen voorbij op 
mijn kinderfietsje. Ik vond fietsen zó leuk dat ik, toen ik 8 jaar was, wilde 
gaan wielrennen. Dit was helaas niet te combineren met de banen van mijn 
ouders. Ik ging niet wielrennen, maar trompet & euphonium spelen. Totdat 
ik jaren later in Cuijk woonde en absoluut geen zin had om steeds met het 
ov te reizen; toen ik fulltime in het ziekenhuis ging werken, ging ik liever 
fietsen. Van het een kwam het ander, en na een half  jaar op een sportfiets 
gefietst te hebben kwam er een wielrenfiets! Ook ik werd een half  jaar la-
ter een coronafietser, maar ik miste het samen fietsen. Helaas was trainen 
bij Mercurius toen nog niet mogelijk, maar zo’n 
jaar later heb ik toch weer een mail gestuurd. 

Enn hier ben ik dan! Lid van Mercurius  
 Ik ben altijd wel in voor een praatje, tenzij ik 
weer eens mijn alcoholgrenzen niet ken of  een 
zware inspanning lever. Dan zeg ik liever: ga 
toch fietsen!

Ik zie jullie vast wel een keer tijdens een trai-
ning!

Liefs,
Irma 

IRMA VAN 
SCHIJNDEL
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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

Robbin Zwaan

Redactie column

De winter door met 
Wuyts en de Cauwer
De benen beginnen weer haar te 
krijgen, het wordt eerder donker en 
de moraal om op het stalen krot te 
stappen neemt verder af. Dit wordt 
ook wel de winterperiode genoemd. 
Een periode waarbij we allen we-
ten dat je op de fiets moet blijven 
stappen om een redelijk voorjaar 
te kunnen rijden. Het bekijken van 
verschillende heroïsche koersen dan 
wel wielermomenten kan bijdragen 
om op de fiets te stappen, of  toch 
maar aan het speciaal bier te gaan... 
Met het commentaar van Michel 
Wuyts en José de Cauwer en het ge-
luid van de helikopter die weer eens 
voorbij zoeft op de achtergrond, 
wordt het toeleven naar de zomer-

periode in ieder geval wel een stuk 
aangenamer. Leef  je daarom in, in 
de verschillende memorabele mo-
menten van de eerdergenoemde 
commentatoren;

Tom Boonen wereldkampioen 
2005
“Tom Boonen komt eruit. Tom 
Boonen pakt nu over. Tom Boonen 
over Valverde. Tommeke! Tomme-
ke! Tommeke! Wat doe je nu? Tom 
Boonen gaat wereldkampioen wor-
den! Tom Boonen gaat wereldkam-
pioen worden! Tom Boonen op één! 
Tom Boonen op één! Tom Boonen 
is wereldkampioen! Niet te gelo-
ven! Tom Boonen is wereldkampi-
oen! Vijftig meter op kop en het is 
genoeg! Tom is wereldkampioen! 
Moeder we zijn nog niet thuis!”
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Frank Vandenbroucke wint de rit 
naar Avila in de Vuelta van 1999
“Vandenbroucke voorbij Zarrabei-
tia, met de klap erover. En nu mag 
hij niet meer stilvallen. Ohoho. Zar-
rabeitia gaat niet op de foto staan. 
Wat een machtsontplooiing. Dan 
mag die stijl niet meer zo vloeiend 
zijn, het is nog zeer efficiënt. Frank, 
je moet nog blijven trekken hoor. 
Het is nog goed anderhalve kilo-
meter.  Vandenbroucke kijkt om en 
daar al het zegegebaar. Hij is der 
meister.”

Mathieu van der Poel wint de 
Ronde van Vlaanderen in 2020
“Van Aert erop en erover. De twee-
strijd. De tweestrijd. Wie houdt het 
langste vol. Is het Van der Poel of  is 
het Van Aert? Het is, het is? Ik weet 
het niet. Ze zijn aan elkaar gewaagd. 
Daar is het Van der Poel, daar is het 
Van der Poel. Het is Van der Poel 
die de Ronde van Vlaanderen 2020 
wint. Mathieu van der Poel wint de 
koers die hij nodig heeft om zijn sei-
zoen glorierijk te maken.” 

Museeuw wordt wereldkampi-
oen in Lugano 1996
‘’Heel die carrière samenpersen in 
die ene versnelling. Heel die carrière 
nu samenpersen, in die ene versnel-
ling, in die ene explosie. Gianetti zet 
aan, Johan Musseuw reageert. Wie 
is de sterkste, Gianetti of  Museeuw? 
Museeuw wordt wereldkampioen, 
Museeuw wordt wereldkampioen. 
Onvoorstelbaar.”

Mathieu van der Poel wint de Amstel 
Gold Race in 2019.
“Van der Poel op en over God en 
klein pierke. Alaphilippe kijkt en 
weet dat hij eraan komt. Van der 
Poel komt, Van der Poel komt wel 
en komt er jandorie ook nog uit. 
Gaat hij de Amstel Gold Race win-
nen? Het is toch niet waar? Het is 
toch niet waar? Het is wel waar. Het 
is Van der Poel die de Amstel Gold 
Race wint vanuit een verloren posi-
tie. Mannekes mannekes mannekes. 
Op en over God en klein pierke.” • 

Antwoord: Bas Tietema 

Wat een kuit, 
maar welke snuit?
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Daphne OlischlägerHi! Ik ben Daphne, ik ben mo-
menteel tweedejaars masterstu-
dente Biomedische Wetenschap-
pen. Afgelopen jaar ben ik vol 
enthousiasme lid geworden van 
Mercurius en heb ik ondanks Co-
rona heel wat toffe ervaringen 
opgedaan. Als groentje met mijn 
allereerste racefiets wist ik vrijwel 
niks van het wielrennen toen ik 
hier in Nijmegen kwam wonen. Ik 
heb dan ook veel geleerd in korte 
tijd tijdens de eerste paar trainin-
gen. Lees: ik fietste aanvankelijk 
nog met stadspedalen op mijn wit-

te ros (een prachtige tweedehands 
Eddy Merckx). Naast het fietsen 
heb ik genoten van een (online) 
borreltje hier en daar - en kwam ik 
erachter dat Mercurius een mega-
gezellige vereniging is! Momenteel 
revalideer ik nog van een langduri-
ge blessure maar ik hoop komend 
seizoen weer met vol enthousias-
me mee te trainen. 

Groetjes en wellicht zien we elkaar 
bij een borrel of  op de fiets! •

De doorgeefpen
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Mees van Dijk
Iedereen 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. 
Zowel voor, tijdens als na het fiet-
sen is het belangrijk om voldoende 
energie binnen te krijgen zodat je 
optimaal kan presteren tijdens een 
fietsrit. Het is niet altijd makkelijk 
om tijdens het fietsen te eten en al 
die reepjes en gelletjes kunnen je 
wel eens tegen gaan staan. Uiter-
aard zijn er ook andere lekkere, 
gezonde en koolhydraatrijke alter-
natieven die je zowel voorafgaand 
of  tijdens het fietsen kan eten. Of  
gewoon als tussendoortje! 

We kunnen het denk ik allemaal 
beamen dat afwisseling met reep-
jes/gelletjes/etc. wel eens fijn 
is, maar dat het maken niet al te 
veel moeite moet kosten. Daarom 
ditmaal een makkelijk, lekker en 
koolhydraatrijk tussendoortje: ha-
vermout banaan koekjes met cran-
berries en noten! 

Koersvoer
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Benodigdheden: 
- Oven 
- Bakplaat met bakpapier 
- Staafmixer (of  een vork)
- Grote kom 

Ingrediënten voor ongeveer 14 
koekjes:  
- 2 flink grote bananen
- 120 gram havermout
- 1 tl kaneel
- 50 gram gedroogde cran-
 berries (optioneel)
- 50 gram ongezouten 
 noten, gehakt (optioneel) 

Aan de slag: 
1. Verwarm de oven voor 
op 180 graden (boven- en onder-
warmte). 
2. Pel de bananen en snij ze in 
plakjes. 
3. Pak een grote kom en pu-
reer daarin de bananen met een 
staafmixer of  prak ze fijn met een 
vork. 
4. Voeg dan de havermout 
toe en spatel deze door de gepu-
reerde banaan. 

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! • 

5. Voeg dan de kaneel, cran-
berries en noten toe en spatel dit 
gelijkmatig door het deeg. 
6. Nu kun je de koekjes in 
een gewenste vorm maken (dik of  
dun, net wat je zelf  lekker vindt).
 -  Ze behouden de vorm
     tijdens het bakken. 
7. Leg de koekjes op de bak-
plaat met bakpapier. 
8. Bak de koekjes in 20 minu-
ten gaar. De koekjes worden niet 
helemaal knapperig dus ze blijven 
wat zachter.

Tip: varieer eens met toppings. Je kan 
bijvoorbeeld bevroren blauwe bessen en/
of  chocoladestukjes erdoor heen doen. 
En kaneel kun je bijvoorbeeld vervangen 
door speculaas kruiden.
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Puzzel tijd
Bij de redactie vonden we het wel weer 
eens tijd voor een leuke puzzel. Een 
puzzel moet natuurlijk wel een thema 
hebben en aangezien Mercuriuss net 
jarig is geweest is het thema dan ook 
MERCURIUS 

horizontaal 
3  Fietsuidaging waarbij je binnen 
48 uur van amsterdam naar parijs fietst
5  Zilveren medaille NSK 2021 da-
mes (voornaam)
9  Roeiers die gaan fietsen hebben 
hier moeite mee
10  Bij welke ploeg rijdt de voorma-
lige Mercuriaan Esmee Peperkamp
11 Zustervereniging van Mercurius
17  Mercurius kleuren
19  Het fietscafé waar we altijd wel-
kom zijn voor een biertje of  een warme
chocolademelk
21  Grote ronde die door Nijmegen 
heen kwam in 2016
22  Bijnaam technische commissie
23  Bestemingsgebied van het into-
ductieweekend
24  Meest gespeelde (drank)spel tij-
dens Mercurius reizen
26  De studenten mountainbike ver-
eniging die in 2011 met Mercurius

verticaal
1  Toertocht elke derde zondag van 
september
2  Startpunt het Mercuriusrondje
4  Bestemming zomerreis 2022
6  Merk van de nieuwe mercurius 
auto
7  Geboorte maand van Freddy Mer-
curius
8  Zwaarste klim rond Nijmegen
12  De trainer die het lieft met de wiel-
renfiets over mountainbike paden fietst
13  De man die alle kilometers op kop 
reed bij het nsk wielrennen 2019 (heren 
zonder licentie), en won (voor- en achter-
naam)
14  Huismerk bier van Mercurius
15  Eindpunt van laatst verreden TTC 
klassieker
16  Wielrennen, mountainbiken en 18 
Sportcommissaris 28te bestuur (bijnaam)
20  Hoofdsponsor Mercurius
25  Vereniging oud mercurius

Wil je de puzzel online maken, dan kan dat via deze linkt, veel speel plezier!!
https://puzzel.org/nl/crossword/play?p=-MxAO9hd1pFwzMM07ndo
De antwoorden staan op de volgende pagina, dus blader niet te snel door!
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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

De antwoorden
Horizontaal 
3 ampa
5  iris
9  bochten
10  dsm
11  lacustris
17  blauwenwit
19  frowijn
21  giroditalia
22  debeunhaas
23  ardennen
24  stresspong
26  velocidad

Verticaal 
1  viaromana
2  tivoli
4  pyreneeen
6  skoda
7  februari
8  oudeholleweg
12  hein
13  jasperlinnartz
14  klok
15  huy
16  veldrijden
18  zwaan
20  otherside
25  vom
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In de vorige uitgave hebben we de 
wielerquotes gehad, deze editie ge-
ven we je een inzichtje in verschil-
lende wielertermen. Termen die je 
hoort tijdens koerscommentaar, die 
je zelf  misschien wel eens gebruikt 
maar waar je de betekenis niet van 
kent en misschien wel volkomen on-
bekende termen. We hebben er een 
thema aan gekoppeld, en dat is dit 
keer de wind. Na al die stormen heb 
je deze termen nodig om te weten hoe 
je wel of  juist niet door de wind moet 
rijden. 

Bij wind horen de bekende waai-
ers, de formaties die ontstaan in een 
wedstrijd wanneer er een behoorlijk 
windje staat dat van de zijkant komt. 
Windkrachten zoals gemeten bij de 
storm Franklin of  Eunice van de 
afgelopen tijd zorgen gegarandeerd 
voor een waaier. Mocht je het aan 

durven om in dat weer te gaan koer-
sen, zoals dappere helden van Gent-
Wevelgem in 2015 met windkracht 
9, hou dan dit in gedachten. Wan-
neer de koers begint  ben je vaak 
genoodzaakt om flink te stoempen 
op de pedalen om tegen de wind in 
te rijden. Maar pas wel op dat je op 
de juiste plek in het peloton zit op 
het moment dat het op de kant ge-
zet word, want als je op de verkeer-
de plek zit dan loop je de kans dat 
je moet lossen uit de eerste waaier. 
Als dit gebeurd zwem je misschien 
even tussen twee waaiers in, je pro-
beert met alle macht om bij de voor-
ste waaier te komen en doet daar-
bij een jasje uit. Maar dat mag niet 
baten en je komt vervolgens in een 
van de mongolenwaaiers terecht. 
Wanneer je denkt weer een beetje 
hersteld te zijn kun je altijd nog 
proberen op te springen naar een 
waaier voor je, om zo in een betere 
positie in koers te geraken. Maar let 
wel op dat je genoeg hebt gegeten 
en gedronken, want anders kom je 
de man met de hamer tegen en 
ben je gezien.

Een waaier: wanneer er wind van de zijkant staat, rijden renners het liefst schuin 
achter elkaar, zodat de renners (achter de eerste) uit de wind kunnen rijden. Wan-
neer zo de hele breedte van de weg gebruikt wordt is er geen plaats meer voor de 
volgende renner. Deze komt dan in de wind te zitten en zal het moeilijker krijgen 
om het peloton te volgen. Deze wordt dan verplicht een nieuwe waaier te vor-
men. 

Stoempen: fietsen op kracht met weinig techniek, vaak op een zwaar verzet. 

Op de kant zetten: wanneer er een harde zijwind staat in een wedstrijd, wordt er 
vaak in het peloton een formatie opgedrongen die ervoor zorgt dat de achterste 
rijders niet meer optimaal uit de wind kunnen rijden en daardoor moeten lossen. 
Hierdoor ontstaan er waaiers. 

Lossen: de groep of  het peloton niet meer kunnen volgen en deze moeten laten 
gaan 

Zwemmen: tussen twee groepen in fietsen zonder dat je dichter bij de eerste 
groep komt, dit doet de chase patate. Ze zwemmen tussen het peloton en de 
kopgroep. 

Een jasje uitdoen: een (zware) inspanning leveren. Als een renner dit doet dan 
put hij wat uit zijn reserves, wat tot het gevolg kan hebben dat hij of  zij later stuk 
komt te zitten

Mongolenwaaier: een waaier met renners die de slag hebben gemist. Dit zijn 
vaak de waaiers die niet de voorste waaier zijn. 

Springen: van de ene waaier naar de andere waaier proberen te rijden. Dit kan 
ook van toepassing zijn bij een kopgroep en peloton, of  vanuit een groep achter-
volgers naar een andere groep. 

De man met de hamer tegenkomen: een renner komt de man met de hamer 
tegen wanneer hij of  zij niet genoeg gegeten en/of  gedronken heeft. Als je de 
man met de hamer tegenkomt heb je vaak een hongerklop te pakken en ben je 
niet meer vooruit te branden. Het word ook wel eens gebruikt als je je krachten 
te vroeg het opgebruikt en je een inzinking krijgt. • 

Manon Gremmen

Wieler quotes
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Foto en zijn verhaal

Voor een nieuwe rubriek in de versnelling 
zijn we nog steeds 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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Luc Vraets
10 tips om snel te herstellen!

Een zware tocht, race of  training 
heeft nogal een flinke impact op je 
lichaam. In deze volgende column 
wordt jij voorzien van 10 tips voor 
een snel herstel. Deze tips zullen jou 
helpen weer snel fris te zijn voor je 
volgende uitdaging!

1. Cooling-down
Je training eindigen en vervolgens 
met een hoge hartslag van je fiets 
stappen is niet altijd verstandig. Het 
is daarom belangrijk om na een 
zware training, wedstrijd of  tocht  
je lichaam de kans te bieden alle af-
valstoffen af  te voeren. Dit doe je 
door nog even ‘rustig’ uit te ped-
delen en je hartslag te laten dalen. 
Hiermee zet je je lichaam alvast in 
een herstelstand, waardoor je snel-
ler zal herstellen. Daarnaast pak je 
hiermee ook nog even enkele gratis 
kilometers!

2. Goed drinken
Na een intensieve inspanning is 
vocht aanvullen een van de be-
langrijkste onderdelen van herstel. 
Tijdens het sporten verlies je veel 

vocht en dit dien je zo snel mogelijk 
weer aan te vullen. Dit zien we ook 
bij de profs, die na een finale direct 
worden opgevangen door hun ver-
zorger. Deze voorziet ze dan direct 
van vocht in de vorm van water of  
frisdrank. Hierbij is water het be-
langrijkst om zo weer de nodige mi-
neralen aan te vullen.

3. Herstelshake
Nadat je lichaam is aangevuld met 
de nodige mineralen, is het tijd voor 
eiwitten. Tijdens het sporten maak 
je je spieren kapot, waarna ze in de 
herstelperiode tijdelijk aansterken. 
Dit herstel kan je bevorderen door 
snel na je training voldoende eiwit-
ten te nuttigen. Hiervoor zijn er ver-
schillende vormen; chocolademelk 
(halfvol of  light), eiwitshake in kant-
en-klare vorm of  eiwitpoeder dat je 
mengt met water of  halfvolle melk. 
Deze producten hebben een goede 
verhouding tussen koolhydraten en 
eiwitten, waarmee jij je herstel flink 
bevorderd.

4. Douchen
Nadat je je lichaam het voorzien 
van de eerste belangrijke bouwstof-
fen wordt het tijd voor hygiëne. Na 
een zware inspanning heeft niet 
alleen je lichaam, maar ook je om-
geving behoefte hieraan. Door de 
zware inspanning kan het zijn dat je 
immuunsysteem ietwat verzwakt is. 
Zo snel mogelijk opfrissen verlaagt 
daarmee de kans dat je ziek wordt. 
Daarnaast is het ook wel zo prettig 
voor jezelf  als je omgeving als je 
lekker fris ruikt.

5. Ijsbad
Over deze volgende tip wisselen de 
meningen. Sommigen kunnen het 
zich misschien nog herinneren dat 
renners na afloop van een Tour de 
France-etappe in een kliko mét wa-
ter en ijsblokjes werden gezet. Door 
de kou zou de bloedsomloop in de 
spieren toenemen, waardoor afval-
stoffen sneller worden afgevoerd, 
spierpijn vermindert en het herstel 
wordt bevordert. Echter ontbreekt 
hiervoor bewijs, maar als het voor 
jouw gevoel werkt, lekker doen! 
Kleine aantekening: als je het regel-
matig doet, zou de effectiviteit afne-
men. Dus ijsbadder met mate!

Technische column
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6. Compressie
Ook over deze tip verschillen de 
meningen, maar we zien de topper 
van Jumbo-Visma niet voor niks 
rondlopen met compressiekousen. 
De compressie zorgt ervoor dat je 
spieren worden voorzien van bloed 
en zuurstof, zodat deze sneller en 
beter kunnen herstellen. Daarnaast 
voorziet het je kuit en achillespees 
van extra ondersteuning. Hierdoor 
wordt het in sommige gevallen ook 
tijdens het sporten gebruikt.

7. Sportbalsem
Na een intensieve training kunnen 
je benen soms wel ‘in de fik’ staan, 
een sportbalsem met verkoelende 
werking kan daarmee je herstel 
aangenamer maken. Ook zijn er 
verschillende sport balsems die je 
voor de wedstrijd aanbrengt. Deze 
zorgen ervoor dat je spieren alvast 
warm zijn, waarmee je de kans op 
blessures verlaagd en je herstel be-
vordert.

8. Groente
Nu weer terug naar voeding en 
bouwstoffen voor een snel her-
stel. De eerste mineralen, eiwitten 
en koolhydraten zijn aangevuld 
en je bent fris! Nu volgt een échte 
maaltijd en nee daarmee bedoelen 
we géén ‘Maccie klappen’. Juist nu 
heeft je lichaam behoefte aan een 
gezonde maaltijd. Hierbij zal een 
goede maaltijd bestaan uit voldoen-
de vitamine c en combineer het met 
groente, fruit, vlees, zuivel en graan. 
Vlees zou je in dit geval kunnen ver-
vangen door andere eiwitrijke pro-
ducten, zoals noten, peulvruchten 
of  ei. Belangrijk is vooral om even 
die ‘vette’ hap uit te stellen, zodat je 
lichaam snel kan herstellen.

9. Massage
Wellicht een tip die lastig te realiseren 
is, aangezien niet iedereen beschikt 
over een masseur die je zomaar kan 
laten aantreden. Maar, wellicht heb 
je wel een hele lieve vriend of  vrien-
din die dit graag voor je doet?! Luc-
ky you! Anders toch maar eens in 
de zoveel tijd een bezoekje aan een 

sportmasseur. Een goede massage 
helpt bij het afvoeren van afvalstof-
fen en kan helpen bij het preventief  
voorkomen van blessures. Ondanks 
dat écht wetenschappelijk bewijs 
hiervoor ontbreekt, wordt het nog 
altijd veel toegepast in de sportwe-
reld. Dus als het kan lekker doen!

10. Slapen
De meest bekende quote van Joop 
Zoetemelk is voor iedereen wel be-
kend: ‘De Tour win je in bed!’ en 
deels had hij daarbij ook gelijk. Rust 
is een van de belangrijkste tips voor 
een snel herstel! Het is daarbij be-
langrijk dat je jezelf  een vast slaap-
ritme aanleert door op een vast tijd-
stip te gaan slapen. Ook helpt het 
door je schermtijd te verminderen 
voordat je gaat slapen.

Ik hoop dat jullie iets kunnen met boven-
staande tips. Wellicht kun je deze goed 
gebruiken tijdens de winterse trainingen 
en voorbereidingen op een fitte zomer met 
zware tochten, wedstrijden of  trainingen. •
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De koppeltjes van Mercurius
Karlijn van WeeleVoor deze vierde editie van ‘de Kop-

peltjes van Mercurius’ is het éinde-
lijk gelukt om het 
allereerste Mercuriuskoppel te strik-
ken voor een grondig interview. Rico 
Bastiaans en Els Duijnstée zijn 
respectievelijk lid nummer 18 en lid 
nummer 23 van Mercurius (of  zo-
iets…) en zijn lid geworden tijdens 
het 1e levensjaar van onze mooie ver-
eniging. Zij zijn niet alleen de eerste 
Mercurianen die elkaar op roman-
tisch vlak gevonden hebben, maar 
vormen óók nog eens het eerste stel 
dat een Mercuriusbaby ter wereld 
bracht. Reden genoeg om hen eens 
het hemd van het lijf  te vragen. 

In welk jaar zijn jullie in Nijmegen 
gaan studeren, wat studeerden jullie 
en hoe kwamen jullie erbij om lid te 
worden van Mercurius? 

Els: Ik ben in 1999 planologie gaan stu-
deren. Ik kwam uit Groesbeek en ben 
in het eind van mijn tweede jaar op ka-
mers gegaan. Mijn vader was vroeger 
een zeer fervent wielrenner en ik had 
als kind al een racefiets, zodat ik met 
hem kon gaan toeren. Echter kreeg ik 
er uiteindelijk een diepgrondige hekel 
aan. 
Rico: Ik heb het van huis uit niet meege-
kregen. Mijn vader was juist een echte 
hardloper. Maar ik genoot er gewoon 
van om 5 keer per week lekker te gaan 

rijden, als ik terug kwam van een lange 
dag op school. Ik studeerde eerst ac-
countancy op het HBO in Arnhem en 
ben in 2001 als HBO-instromer naar 
Nijmegen gekomen voor een studie 
bedrijfskunde/organisatiewetenschap-
pen.
Els: Elke avond kwam van mijn vader 
de vraag: ‘Els, zullen we even een rond-
je Kleve doen?’ En ondanks dat ik in 
het begin nog te porren was voor een 
kroketje onderweg, was ik er uiteinde-
lijk helemaal klaar mee. Tot ik dus op 
kamers ging; toen ging ineens de knop 
om en ik wist niet hoe snel ik me bij 
de wielrenvereniging moest aanmelden. 
Kennelijk kruipt het bloed toch waar 
het niet gaan kan. En daar kwam ik jou 
tegen…. 

Hoe zag de vereniging Mercurius 
eruit in 2003 en hoe waren trainin-
gen en activiteiten?

Rico: We waren nog echt een kleine ver-
eniging in de opstartfase. Ik zat zelf  in 
de sponsorcommissie en de kascom-
missie. Het binnenhalen van sponso-
ren voor een kleine, nieuwe vereniging 
was best een lastige puzzel. Maar uit-
eindelijk waren we wel succesvol als 
commissie: we konden een wielertenue 
laten ontwerpen zodat we allemaal in 
hetzelfde tenue rond konden rijden.
Els: We wonen nog steeds in de buurt 
(Kranenburg) en we zien dus nog steeds 
veel wielrenners rijden met het Mercu-
riustenue. Vind het altijd nog wel erg 
gaaf  dat jij dat mede voor elkaar hebt 



4342

gekregen! Ik kan me trouwens ook nog 
herinneren dat er meerdere ontwerpen 
klaar lagen, en dat we toen als leden 
mochten stemmen welk tenue we het 
mooiste vonden.
Rico: Over de trainingen, vanaf  het mo-
ment dat ik lid werd van Mercurius heb 
ik zelf  niet meer kunnen fietsen vanwe-
ge een pittige blessure. Met de overige 
activiteiten heb ik altijd wel mee kun-
nen doen. Ik weet nog wel dat we altijd 
veel bier over hielden; er werd weinig 
gedronken omdat alcohol en sport niet 
goed samen gaat. Stelletje fanatiekelin-
gen, haha. 
Els: We gingen twee keer per week fiet-
sen. Afhankelijk van wanneer de zon 
onderging, maakten we een langere 

of  kortere ronde. Meestal was dit een 
rondje Kleve, soms ook over de dijk 
richting Ewijk (om het waaieren te oe-
fenen). Maar het waren vooral de klim-
metjes die we zo leuk vonden. En in de 
winter spinnen op het sportcentrum. 
Qua activiteiten herinner ik me nog een 
aantal BBQ’s, maar vooral ook de fil-
mavond, waarbij we een aantal tacx-en 
neerzetten: fietsen en genieten tijdens 
de films Le Velo en Shrek. En ook de 
borrels bij Café De Fiets.

Hoe lang duurde het voordat jullie 
interesse in elkaar kregen? Wat von-
den jullie leuk aan elkaar? Wie heeft 
wie versierd?  

Rico: Dat is een mooi verhaal. Dat is 
bij de wielertocht Limburgs Mooiste 
gebeurd. Ik kon door mijn knieproble-
men niet meefietsen, maar ik ging wel 
mee voor de nodige organisatie.
Els: En ik was net 3 weken lid. Ik weet 
nog dat we een week voordat we naar 
Zuid Limburg gingen in Lent rondjes 
gingen fietsen. Op het pleintje daar 
stond jij de rondes te timen en ons te 
voorzien van bananen. Bij elke ronde 
zag ik jou weer staan en ik wist niet hoe 
snel ik met jou in contact moest ko-
men. Helaas was je daarna al snel ver-
trokken. Jij bleek een auto te hebben en 

dus bood jij aan om naar Zuid Limburg 
te rijden. Ik wilde een plekje in jouw 
auto bemachtigen, maar ik was te laat 
dus moest ik met iemand anders mee-
rijden. Toen we de tenten aan het op-
bouwen waren, legde jij je matje neer. 
Ik wist toen niet hoe snel ik mijn matje 
naast de jouwe moest neerleggen. 
Rico: We grappen wel eens dat we al met 
elkaar sliepen voordat we wat met el-
kaar kregen, haha. De rest van de avond 
hebben we ons een beetje afgezonderd 
van de rest van de groep. Ik weet nog 
dat we uren hebben gepraat met elkaar.
Els: En daarna belde je me op met een 
smoes om een eerste date. Het werkte, 
want na 3 dates ben ik bij je ingetrok-
ken.

Was fietsen destijds een belangrijk 
onderdeel van jullie relatie? 

Rico: Nee, dus. Dat zat er niet in. Ik was 
echt heel beperkt in wat ik kon. Alle 
uitjes deden we met de auto en zelfs 
langer wandelen dan 30 minuten was 
niet mogelijk. Maar gelukkig heb ik met 
veel moeite de blessure de kop kunnen 
bieden. Dat was helaas wel jaren later.

Hebben jullie nog contact met 
(oud) Mercurianen? 

Rico: Weinig. Zo af  en toe via social me-
dia, maar het is alweer 20 jaar later. We 
zijn allemaal met onze levens verder 
gegaan. 
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In welk jaartal is de allereerste Mer-
curius baby geboren? Hoe was het 
om het eerste Mercuriusgezinnetje 
te zijn?

Els: Onze Falco is op 21 februari 2010 
geboren. Later gevolgd door Vesper 
(oktober, 2011) en Mika (april 2013). 
Helaas is Falco na een paar weken 
overleden. Dus van dat gelukkige Mer-
curiusgezinnetje was toen geen sprake. 
Gelukkig zijn Vesper en Mika gezond.
 
Speelt fietsen nog steeds een rol in 
jullie leven? Hoe combineren jullie 
dit met een baan en een gezinsle-
ven? 

Els: we zijn een heel actieve familie en 
ondernemen veel outdoor activiteiten. 
Fietsen is daar echter geen onderdeel 
van. Sterker nog, onze kinderen heb-
ben heel veel moeite gehad met het 
leren fietsen. Ze waren 8 en 6 toen ze 
het eindelijk konden. We doen hen daar 
geen plezier mee. Het blijft tot af  en toe 
een middagje fietsen (met een picknick 
onderweg). Daarentegen kunnen onze 
kinderen klettersteigen en klimmen en 
genieten ze van lange huttentochten in 
de bergen. We zijn als gezin ook lid van 
de familiegroep van de Deutsche Al-
penverein (DAV); gezamenlijk onder-
nemen we vele leuke activiteiten.

Rico: Dat met die DAV, daar zijn we 
best druk mee. We zijn veel weekenden 
op pad: wildwaterkajak, klimmen en 
wandelen in de Ardennen, langlaufen 
in het Zwarte Woud. Gelukkig werken 
we om te leven, en niet andersom.
Els: Onze kinderen zijn in ieder geval 
niet lui of  bang. Ze genieten van bewe-
gen en het buiten zijn. En ja, we heb-
ben ons werk ook zo ingericht dat we 
ook voldoende flexibiliteit hebben. Zo 
werk ik als ZZP’er bij gemeenten en jij 
hebt een eigen bedrijf  in de zorg. We 
kunnen veel plaats- en tijdonafhanke-
lijk werken. 

Hoe ziet jullie ideale vakantie eruit?

Rico: We hebben als gezin al rondge-
trokken in Zuid Afrika en Nieuw Zee-
land. Van hostel naar hostel. We heb-
ben nog heel wilde plannen: naar Peru 
(inclusief  Inca Trail), met een eigen 
gebouwd vlot de rivier af  in Lapland, 
etc. Maar we merken vooral dat we erg 
gelukkig worden van Oostenrijk. De 
laatste jaren zijn we daar veel te vinden. 
Els: We zijn zelfs al aan het nadenken 
of  we daar niet een tweede huis wil-
len kopen, in de buurt van Innsbruck. 
Ik kan me zo goed voorstellen dat ik 
– met uitzicht op de bergen – inlog in 
teams en mijn werk kan doen…  

Hoe ziet jullie ideale date of  dag 
met zijn tweeën eruit? 

Els: Een hele dag met ons tweeën? Dat 
moeten we echt al ver van te voren in-
plannen, met ons beider werk en het 
gezin. We proberen in ieder geval 1 tot 
2 keer per jaar een weekendje met ons 
tweeën weg te gaan. 
Rico: We houden ook van een filmpje 
pakken en van lekker uit eten. En door 
de corona is dat wat minder geworden, 
maar we gingen graag eens per week 
samen sporten. Even een momentje 
voor ons tweeën.  

Welk liefdesadvies zouden jullie 
mee willen geven aan huidige Mer-
curianen? 
Rico: Zoek naar dat wat je samen bindt. 
Bij ons was dat de liefde voor het bui-
ten zijn. 
Els: Gewoon dat slaapmatje uitrollen 
en zien wat het je brengt… •
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Joost van Jaarsveld

Op stap met de flappentap
ZATERDAG 9 JULI 2022

BERG EN DAL

Terug in 2022: 
Omloop der Zevenheuvelen!

#Od7H

In 2016 organiseerde Mercurius het NSK. Dat was zo’n succes dat de NSK 
commissie is doorgegaan met een jaarlijks terugkerend wielerevenement 
in Berg en Dal: de Omloop der Zevenheuvelen. Je kent ons van de 
mouwtjes van je Mercuriustenue en op de verengingswagen. De Omloop 
is een wielerevenement bestaande uit drie wedstrijden op een schitterend 
parcours en een toertocht. Na twee jaar zonder Omloop, zijn we in 2022 
terug! En we hopen dat alle Mercuriusleden er ook weer bij zijn!

Meer info: www.Od7H.nl  Contact: info@omloopderzevenheuvelen.nl

Word vrijwilliger!
Via onze website kun je inschrijven als 
vrijwilliger voor dit mooie evenement! 
Ook als je zelf wilt deelnemen aan de 
recreantenkoers of toertocht is dat 
mogelijk.

Helaas gaat onze sponsor Frowijn 
verhuizen naar Zuid-Limburg. 
Onze na-training borrels zullen 
nooit meer hetzelfde zijn! Lees voor-
al dit interview uit 2017 terug om 
leuke herinneringen op te halen. Fro-
wijn, bedankt voor de mooie jaren!

Basisgegevens
Naam: Paul Huismans 
Leeftijd: 50 
Gezinssituatie: getrouwd met 
Ellen. 2 kinderen van 12 en 16 
jaar oud. 
Huidige fiets(en): een racefiets 
(Cervélo) en ook een crosser om 
mee in het bos te spelen. Verder 
ook nog gewoon een stadsfiets. 

Waar komt de naam Frowijn 
vandaan? 

Dat komt van de eerste eigenaar, 
Rob Frowijn, die in 1993 met het 
café begon. Daarna is er nog een 
andere eigenaar geweest, en in 
2008 hebben Ellen en ik Frowijn 
overgenomen. De naam hebben 
we maar zo gehouden omdat het 
bij veel mensen al heel bekend 
was. 

Wie is Paul Huismans? 

Ik kom uit Bergen op Zoom en 
heb in Nijmegen psychologie ge-
studeerd. Daarna heb ik 10 jaar 
in de psychiatrie gewerkt, dus ik 
heb niet altijd in de horeca geze-
ten. Ik ben eigenlijk in aanraking 
met de horeca gekomen doordat 
ik Ellen leerde kennen. Zij werk-
te bij café Deut in het centrum, 
dus zo ben ik er een beetje inge-
rold. Een paar jaar laten hebben 
we dus Frowijn overgenomen. 
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Waarom ben je Mercurius 
gaan sponsoren? 

Poeh, dat is eigenlijk een beetje 
vanzelf  gegaan. Er zijn natuurlijk 
talloze sportclubs in Nijmegen, 
maar wij zijn nu eenmaal een wie-
lercafé, we fietsen zelf  ook graag. 
Daarnaast ken ik Hein al lang, hij 
sleept(e) na de trainingen vaak 
de studenten mee naar Frowijn. 
Doordat er zo vaak Mercurianen 
in het café zaten, was het eigen-
lijk een logische stap om de club 
te sponsoren. Ook is er uiteraard 
de toertocht Via Romana, wat 
ook voor een goede band tussen 

Mercurius en Frowijn zorgt. 

Is er eigenlijk ook iets irritant 
aan de talloze wielrenners die 
bij Frowijn komen? 

Nee, bijna niet, ik vind het alleen 
maar leuk! We hebben wel eens 
klachten van de buren, maar dit 
valt heel erg mee hoor. Het gaat 
dan vooral om de geluiden van 
al dat remmen en uitklikkende 
schoenen. Maar van andere gas-
ten in het café horen we eigenlijk 
helemaal geen negatieve dingen, 
zelfs niet als er een groep moun-
tainbikers zit met vieze kleding.

Keuzes, keuzes, keuzes

Rijst/pasta 
Campagnolo/Shimano/SRAM) 

MTB/racefiets/cyclocross 
Witte sokken /zwarte sokken 

Benen wel/niet scheren 
Oude Holleweg / Van Rand-

wijckweg. 
1,5 uur intervalletjes /4 uur 

duurtraining 

Tot slot, wat is de belangrijk-
ste tip die je Mercurianen kunt 
meegeven? 

Heel simpel eigenlijk: vooral blij-
ven fietsen. Ga gewoon lekker zo 
lang mogelijk door met fietsen! 
Uiteraard is het daarnaast ook 
van belang om je verstand te ge-
bruiken en geen gekke dingen te 
doen. Dankjewel Paul, we zullen 
je ongetwijfeld nog wel eens te-
genkomen in het café! •
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De lekkere vent op het END


