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Redactioneel - Guy Frissen 

Aan de vooravond van de Tour de France is 
Nederland nog volkomen in de ban van het 
WK voetbal. In de krant is een ruimte van 
10x5cm gereserveerd voor onze nieuwe 
Nederlandse kampioen Sebastian Langeveld. 
Terecht? Ja, vast wel. Volgens mij hebben er 
geen 8,1 miljoen mensen gekeken naar de 
smalle wegen rond Ootmarsum. Terecht? Nee, 
helemaal niet. Andere sporten zijn spelletjes! 
Bij de voorbeschouwing op NED-CHI werd er 
maar liesfst een half uur gepraat/gezeurd over 
het feit dat de wedstrijd al om 13.00 begon. 
De spelers zouden dan al om 9:30 op moeten 
staan. Schandalig! 

Ik verbaas me weer als ik kijk naar de verlen-
gingen in de knock-out fase. Iedereen ligt na 
90 minuten voor pampus op het veld. Training  
is in die welvarende tak schijnbaar een onder-
schat goed. Omdat de spelers al twee weken 
met elkaar opgescheept zaten, kregen ze een 
dag vrijaf. Een dag rust was noodzakelijk voor 
een positieve sfeer binnen de groep.

Dit zijn ondenkbare taferelen in het wielerpe-
loton. Milaan-Sanremo, dat is pas lang. Bij een 
meerdaagse koers sta je dagelijks om 7.30 op. 
Trouwens, dat doet een coureur, net als elke 
hard werkende Nederlander,  325 dagen per 
jaar.  En een dag vrijaf tijdens een toernooi? Ik 
kan me alleen herinneren dat Oscar Freire per-
missie had om de caravaan te verlaten omdat 
zijn vrouw ging bevallen. Met de helikopter 
ging hij naar Zwitserland, vier uur later zat hij 
weer op de fiets.
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VAN DE VOORZITTER - Tessa Hoogma

Laatst betrapte ik mezelf op iets vreemds: Hoewel ik wielrennen de mooiste sport 
vindt die er is, kijk ik bijna nooit naar wielrennen op tv. Ik pak wel af en toe een 
stukje van de voorjaarsklassiekers mee, volg de Tour een beetje maar daar houdt 
het op. Met voetbal heb ik daarentegen helemaal niets, maar tijdens ieder EK en WK 
zit ik met elke wedstrijd van Nederland ook voor de tv geplakt.Hoewel dit tamelijk 
tegenstrijdig is, is dit natuurlijk wel te verklaren. Voetbal leeft in Nederland. Tijdens 
dit WK hangt er een collectief ‘wij gaan wel winnen!’-gevoel over Nederland. 

Dit collectieve gevoel vind ik heerlijk. Lekker sociaal samen tv kijken, chips eten en 
bier drinken. En dat met een goede reden! Het zou mooi zijn als dit gevoel na het 
WK nog even vastgehouden kan worden, tot aan de Tour bijvoorbeeld. Op zaterdag 
5 juli start de Tour de France alweer. Ook hierbij heerst er wel altijd een collectief 
samenhorigheidsgevoel, maar in iets mindere mate dan tijdens het WK. Niet dat ik 
daar last van heb. Wat is er nou beter dan met wielrenners wielrennen kijken?

Naast het kijken van de Tour op tv zijn die drie weken in juli natuurlijk ook de ideale 
gelegenheid voor meer en leukere activiteiten. Op 2 juli rijdt er een select groepje 
vanuit de PR commissie mee voor een documantaire voor RTV Utrecht. Dit wordt 
onze eerst tv zendtijd van het jaar! Daarnaast zijn we nog in de run om bij Tour du 
Jour in de uitzending te komen. Daar mogen we het opnemen tegen een kopman 
van een andere vereniging. Heb jij ook al op ons gestemd?

Op de vooravond van de Tour wordt er door wielerblog hetiskoers.nl een bierproe-
verij met verschillende wielerbieren gehouden. Dit is natuurlijk ook een mooie 
gelegenheid om de start van de Tour te vieren. Er wordt dus genoeg gedaan om de 
Tour gezellig door te brengen. En het voordeel van de Tour is wel dat er weinig kans 
is dat heel Nederland na één week al uitgeschakeld is! Drie weken kijkplezier met de 
Tour dus!

UITSLAGEN DOMRENNERPLOEG

Ronde van Houten: Guy 20e  Maartensdijkse acht: Menno 15e
DK tijdrijden: Menno 1e, Bas 2e  Ronde van Nijverdal: Matijn 15e
Cahottes (BEL): Nivard 17e   Ronde van Steenwijkerwold: Matijn 17e
Omloop van Exel: Guy 16e   Tijdrit Baambrugge: Guy 8e
Wageningse Wielermuur: Nivard 19e  Geer (BEL): Guy 8e
DK Midden: Bas 9e, Nivard 10e  Hart van Gilze: Nivard 16e
Heuvelrugronde van Driebergen: Guy 2e (SPK), Nivard 12e, Bas 16e, Jacco 18e (AMA)
GNSK: Jacco, Bas, Guy, Peter, Matijn & Jelmer 1e
Wielerronde Scherpenzeel: Guy 19e (SPK), Menno 5e, Nivard 15e (AMA)
Ploegentijdrit Bladel: Jasper, Menno, Nivard, Bas 2e
Ronde van Herwijnen: Nivard 12e, Bas 20e 
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HOE KOM IK GESOIGNEERD DE ZOMER DOOR - Els & Ruben 

Els: Als eerste natuurlijk de befaamde streepjes op je bovenarmen en bovenbenen. 
Ik zelf baal er altijd van als ik weer van die mouwtjes of streepjes op mijn bovenbe-
nen heb. Als je dan een kortere broek aantrekt, probeer ik ze toch altijd weer weg te 
werken. Bovendien als je in een leuk zomerjurkje over straat loopt staan die streep-
jes op je bovenarmen toch een beetje gek. Dus voor mij niet met het wielershirt in 
de zon op het strand.

Ruben: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak een zomerjurkje aantrek, dus ik 
heb daar wat minder last van. Vaak komen die streepjes er toch sneller dan dat je 
zelf door hebt, maar ach, gelukkig ben ik er niet zo geobsedeerd door zoals ande-
ren. Eigenlijk is het alleen een beetje vervelend in het zwembad, maar ik ga dus ook 
echt niet opzettelijk streepjes zitten creëren. 

Els: Wat betreft het scheren is voor ons weer makkelijker: wij vrouwen scheren 
onze benen altijd al. Of het nu zomer of winter is, dat maakt niet uit. Wij hebben 
geen dilemma of het nu wel of niet geaccepteerd is om je benen te scheren. Bij de 
mannen ligt dat wel wat gevoeliger of niet Ruben?

Ruben: Tsja, voor mij is de keuze heel duidelijk, al heb ik niet echt het gevoel dat 
ik de gemiddelde Domrenner vertegenwoordig. Ik vind dus dat geschoren man-
nenbenen geen gezicht zijn(ik hoop dat ik niet in de berm verdwijn tijdens de vol-
gende training). Naast de paar uur in de week die je op de fiets doorbrengt, moet 
je daarnaast toch ook nog een beetje normaal de straat op kunnen. Tegenwoordig 
hebben vrouwen bijna meer haar dan mannen! Misschien wel een leuk idee voor 
een terugkerend artikel in het Buitenblad: ‘Wie scheert wat?’, al denk ik dat niet 
iedereen even enthousiast zal zijn om hieraan mee te doen. 

Els: Vind je het dan ook niet zo belangrijk hoe je op de fiets zit, met je ongeschoren 
benen?

Ruben: Ik betrap me er soms op dat ik me een beetje uitsloof en op mijn stijl ga 
letten als het makkelijk gaat. Het is een soort van misplaatste arrogantie. Aan de 
andere kant, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik niet echt oplet hoe anderen op 
hun fiets zitten of het zou Chris Froome moeten zijn, dus met mijn ongeschoren 
benen boeit het me niet echt nee. 

Els: Ik zelf maak me nooit zo druk over hoe ik op de fiets zit. Soms let ik er wel op 
dat ik 
lekker recht op zit, dat andere mensen opkijken als je langs komt fietsen. Dat vin-

Mannen en vrouwen denken wellicht anders over de invulling van 
hun zomervakantie wat betreft het wielrennen. Daarom hebben 
wij besloten om aan de hand van een aantal onderwerpen eens te 
kijken wat het verschil is tussen de man en de vrouw.
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den veel vrouwen stiekem eigenlijk wel leuk denk ik. Of dat je mannen in haalt en 
dat je fietsstijl er ook een beetje gesoigneerd uitziet. 

Els: Verder twijfel ik wel eens als ik voor de kast sta: wat voor tenue zal ik vandaag 
aan doen? Kan ik mijn Domrenner broek combineren met een ander shirt, of pas-
sen die kleuren niet bij elkaar? Daarom hebben veel vrouwen vaak ook een effen 
zwart fietsbroekje, daar kunnen ze bijna alle shirts bij dragen. Verder vraag ik me 
ook wel eens af mag je bijvoorbeeld een Domrenner broek aan doen met een Bel-
kin shirt, of ander bekend wielershirt, of is dat uit den boze? 

Ruben: Dan sluit ik me bij veel vrouwen aan, omdat ik ook echt altijd een zwarte 
wielerbroek aan heb. Misschien ben ik ook gewoon een beetje lui, maar ik vind 
gewoon het mooiste. Waar ik wat meer moeite mee heb, is met mensen die een 
Rabobank-shirt dragen, en dan maakt het me nog niet eens uit of ze een Dom-
renner-broek eronder aanhebben of niet. Probleem is alleen dat ik vorig jaar juist 
zo’n Rabobank-shirt cadeau heb gekregen en ik met moeite hem aantrek naar de 
training. Laat de echte wielrenners hem maar aantrekken! Bijvoorbeeld in de Tour 
de France en dan ga ik daar gewoon lekker uren op de bank naar zitten kijken. Het 
is toch heerlijk om de televisie om half elf aan te zetten en dan, met af en toe een 
plaspauze, aan één stuk tot een uur of vijf te blijven kijken en dan te denken: Wat 
is er eigenlijk in al die uren gebeurd? Het antwoord is vaak vrij weinig, maar ach zo 
kom je wel weer je middag door. Zalig, toch Els?

Els: Een hele etappe kijken van het begin tot het eind, dat doe ik niet zo vaak, de 
laatste anderhalf uur vind ik wel genoeg. Hoewel een bergetappe ook wel heel 
spannend kan zijn. 
Verder twijfel ik wel eens of ik deze zomer lekker op fietsvakantie ga in de bergen 
of dat ik er juist van geniet om even rust te hebben en die fiets gewoon een paar 
maanden in de schuur laat staan. Ik denk dat veel vrouwen wel graag met de fiets 
de bergen in gaan, maar vaak niet mee durven/ mogen met de mannen. Het is 
natuurlijk super leuk als je de grote bergen uit de Tour de France kunt beklimmen, 
maar om nou elke keer als laatste op de top te komen is natuurlijk niet zo fijn. 

Ruben: Het is ook beetje hoe je er instaat, want waarom zou het uitmaken voor 
iemand hoe lang die op top moet wachten. Boven op zo’n berg heb ik al een paar 
uurtjes doorgebracht met alleen wachten en er is niets lekkerders dan in de zon te 
zitten en te kijken naar beneden, terwijl je weet dat de rest nog flink aan het lijden 
is op de flanken van de berg, dus ga gewoon lekker mee, want als je nog nooit een 
‘echte’ berg bent op gefietst, moet je het zeker doen. Het gevoel van bovenkomen, 
is echt onbeschrijfelijk.

HOE KOM IK GESOIGNEERD DE ZOMER DOOR
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Het Ardennenoffensief anno 2014  

Vrijdag 16 mei was het weer zover.. 
Ardennenkamp! Of was het nou Arden-
nekamp, Ardennerkamp of Ardennen-
kampf? Enfin, aan mij de eer om over 
dit geslaagde weekend een stukje te 
schrijven. Want geslaagd, dat was het 
zeker. Het ‘debacle’ van vorig jaar wilde 
de Evcie voorkomen, ditmaal geen 
siberische weerstomstandigheden. De 
heroïsche tocht die sommigen van ons 
vorig jaar hadden gemaakt was meer 
dan mooi, maar dit jaar wilden we weer 
met een volwaardig peloton Domren-
ners de heuvels rondom Trois Ponts 
bedwingen. De keuze om dit jaar in 
mei te gaan in plaats van maart pakte 
erg goed uit. Iedereen creëerde de zo-
genaamde streepjes, er was sprake van 
een grote BBQ en Yohan was de enige 
dappere Domrenner die in het zwem-
bad durfde te springen. Anonieme 
bronnen beweerde echter dat het im-
mens wielergestalte van Yohan, ookwel 
bekent als ‘le petit,’ ervoor zorgde dat 
er geen ruimte bespaard bleef voor de 
fysiek kleinere goden onder ons. Maar 
er waren ook andere manieren om ver-
koeling te zoeken, want na het geklaag 
van vorig jaar dat er te weinig bier 
aanwezig zou zijn (want we zijn toch 
gvd studenten!) was er dit jaar gezorgd 
voor de nodige tree Schulties extra. De 
mannelijke Domrenners produceerde 
een hoop gejoel en andere stoere man-
nengeluiden wanneer het bier zicht-
baar werd, maar traditie getrouw lagen 

de meeste na een paar slokken K.O. in 
het gras; met als gevolg dat er veel bier 
over bleef. 

Onder leiding van wegkapitein Jorik 
Visscher en adjudant van Es reed de 
snelle groep zaterdag een tocht van 
150 km. De eerste klimmetjes reden 
we, gezien het aantal km dat ons nog 
te wachten stond, als peloton omhoog. 
Alleen Guy had zich voorgenomen 
de fictieve bolletjes trui te winnen en 
begon aan de voet van elke klim op het 
buitenblad te demarreren. 

                             “Na het 
geklaag van vorig jaar dat 
er te weinig bier aanwezig 
zou zijn (want we zijn toch 
gvd studenten!) was er dit 
jaar gezorgd voor de nodige 
tree Schulties extra.”

Uiteindelijk bleek dit zelfs voor onze 
succesvolle wedstrijdrenner iets te am-
bitieus, aangezien de vele kilometers al 
snel hun tol eisten. Van tevoren hadden 
de meeste coureurs het idee dat de 
klim ‘la redoute’ de moeilijkste klim zou 
worden. Dat zou het zwaartepunt van 
ons eigen Ardennenoffensief moeten 
zijn. Zelf had ik ook dat idee, want 
toen na deze beruchte klim Michiel 
aan mij vroeg ‘Krijgen nog meer van 

ARDENNENKAMP 2014 - Nout Strik
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dit soort steile jongens te verduren?’, ik 
antwoordde met ‘Volgens mij niet’, wist 
Michiel nog niet dat ik net zo weinig 
parkoerskennis had als hijzelf. Na elke 
bocht doemde weer de volgende 
onbekende kuitenbijter op. Toen we 
eenmaal 100 km in de benen hadden, 
spatte bij elke klim het peloton uiteen. 
Ik had zelf het idee dat ik met 3 bar, 10 
bidons en veel achterstand aan elke 
klim moest beginnen. Gelukkig was 
ik niet de enige. Lotgenoot Raymond, 
onze kilometervreter, had het evenmin 
zwaar. Na zo’n 120 km 

     Lichaam en geest had-
den het zwaar te verduren. 
Na elke top waren er de 
gedachten als ‘nu moeten 
we toch is serieus afdalen?’, 
‘zou dit de laatste klim 
zijn?’ of ‘tyfus, hoe lang 
duren die laatste 10 km!’. 

zocht hij zijn heil bij een andere groep 
Domrenners. ‘Ik ben 
er helemaal klaar 
mee!’, aldus il Papi. Bij 
elke volgende partij 
hoogtemeters die 
in zicht was, klonk 
al snel een hoop 
gejammer door 
het overgebleven 
peloton (uiteindelijk 
sneuvelden 3 renners 
gedurende onze 

eigen Battle of the Bulge). De meesten 
gingen slingerend omhoog. Bidons 
waren leeg en geen mysterieuze power 
bars konden de dijen meer van enig 
diesel voorzien. Vanaf nu was het over-
leven. Steeds wanneer ik dacht dat de 
laatste hoogtemeters geweest waren, 
kreeg ik te horen dat er nog maar een 
‘paar klimmetjes’ kwamen. Lichaam en 
geest hadden het zwaar te verduren. 
Na elke top waren er de gedachten als 
‘nu moeten we toch is serieus afdalen?’, 
‘zou dit de laatste klim zijn?’ of ‘tyfus, 
hoe lang duren die laatste 10 km!’. 
Uiteindelijk druppelden na een lange 
laatste loper de overgebleven renners 
één voor één binnen. Het zat er weer 
op; 150 zware km in de benen. Ieder-
een gesloopt, maar voldaan. En deze 
paradox is juist hetgeen een wielrenner 
voldoening geeft. 

Tot slot nog even mijn dank aan de 
Evcie voor de geweldige organisatie 
en verloop van dit weekend voor meer 
dan 30 wielrenners. Chapeau!

ARDENNENKAMP 2014

Nout, half-wielrenner en half-God
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DOMRENNER IN HET BUITENLAND - Robert, Willemien & Mart

Waar verblijf je momenteel?
 W: Momenteel verblijf ik in 
Leuven, een prachtig stadje in Belgie. 
Het stadje is oud en heeft een oerge-
zellig centrum. De Belgen zelf lijken 
daarentegen het woord gezelligheid 
niet te kennen. 
 M: In hipster mekka: Kopenha-
gen (dat ligt in Denemarken), wel be-
kend van de kleine zeemeermin (denk 
even terug aan Bassie en Adriaan), de 
ontelbare fietsers, de ontelbare blondi-
nes, het onbetaalbare bier (en eigenlijk 
alles), en ja, het Euro Visie Songfestival.
 R: Zuid Afrika! Of beter gezegd 
nabij Kaapstad in het stadje Stellen-
bosch, waarschijnlijk de meest Euro-
pese stad in Afrika. 

Waarom zit je in het buitenland?
 W: Ik zit in Leuven vanwege 
mijn tweejarige master revalidatiewe-
tenschappen.
 M: Ik loop een half jaar stage 
bij een architectenbureau als onderdeel 
van mn studie landschapsarchitectuur. 
 R: Ik ben in Stellenbosch om 
Sustainable Development te studeren. 
Er is echter ook genoeg tijd om lol te 
hebben en aangezien een halve liter 
bier 1 euro 40 kost gaat dit snel ten 

koste van de wielerbenen. 

Hoe bevalt het zwarte gat na het be-
stuursjaar?
 W: Het gat is diep en zwart. Ik 
mis de tweewekelijkse bestuursverga-
deringen waarin ik mijn mannen onder 
de duim moest houden omdat de dom-
renner anders meer gericht zou zijn 
op het vrouwelijke schoon, dan op het 
fietsen. Ik mis de ellenlange whatsapp 
chats die vaak tot snachts doorgingen. 
Verder is mijn mailbox leger dan ooit. 
Geen 5 mailtjes per dag meer, slecht 5 
per maand. Ja het leven na het bestuur 
valt me erg zwaar. Gelukkig hebben we 
laatst alvast ons eerstvolgende oudbe-
stuursweekend kunnen plannen...  Mei 
2017 :p.
 M: Zwart. Ik kon er geen 
afstand van mn PR functie doen. Het 
overdragen van de kledingvoorraad 
aan Jochem voelde als het ter adoptie 
stellen van al m’n kinderen. De verdwe-
nen kledingdozen lieten letterlijk en 
figuurlijk een leegte achter die ik met 
geen mogelijkheid gevuld kreeg. Mijn 
psycholoog raadde me na 3 maanden 
intensieve sessies aan om weg te gaan 
uit de mijn omgeving, aangezien an-
tidepressiva niet hielp. Ik besloot naar Nout, half-wielrenner en half-God

In 2014 zocht een deel van bestuur ‘12/’13 zijn heil in het buiten-
land. Het is zelfs zo erg dat enkel de Friscus frequent zijn gezicht 
op training heeft laten zien. Maar wie denkt dat deze kanjers hun 
Domrennerhart in Utrecht achtergelaten hebben, heeft het mis. 
Secretaris Willemien, PR Mart en Wedcom Robert vergroten de 
naamsbekendheid buiten onze landsgrenzen.
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DOMRENNER IN HET BUITENLAND

Kopenhagen te gaan, toch dichtbij 
voor het geval Jochem me echt nodig 
had.
 R: Na de afgelopen ALV en het 
afstaan van mijn functie aan Jacco heb 
ik het heel moeilijk gehad. Uiteindelijk 
heb ik de beslissing genomen dat het 
beter was als ik helemaal geen contact 
meer met mijn ex-functie zou hebben. 
Vandaar dat ik nu hier in het donkere 
Afrika zit. Ik ben benieuwd of ik het aan 
kan als ik weer terug ben in Nederland.

Heb je veel kunnen fietsen en hoe 
bevalt dat? 
 W: Ik heb al veel gefietst in 
Belgie, maar spijtig genoeg niet veel 
verschillende trajecten. Veelal gaat 
mijn route van Leuven naar Heerlen 
en terug. Niet erg uitdagend, maar wel 
veilig, ik hoef alleen maar rechtdoor 
dus de weg kwijt raken gebeurt niet 
snel. 
Niet lang geleden ben ik voor de Gar-
min gezwicht om dit ellendige pro-
bleem, verdwalen, te verhelpen. Nu de 
route van de Brabantse Pijl is opgesla-
gen, zijn mijn opties voor fietsroutes in 
Belgie al uitgebreid naar 2 ;-) .
 M: Jazeker. Ik ben hier lid 
geworden bij de triathlon vereniging. 
In Denemarken is iedereen aan het tria-
thlonnen geslagen sinds de kroonprins 
een Ironman heeft voltooid. Mooie 
gelegenheid voor mij om een te leren 
zwemmen en sporadisch aan te sluiten 
bij een fiets groepje. Denemarken heeft 
met Rasmussen en Riis een aardige re-
putatie als het gaat om wielrenners die 

een beetje externe hulp zochten. Aan 
mij de taak dus om uit te zoeken of dit 
daadwerkelijk aan de externe middelen 
lag. 
Dus ik sloot aan bij een zaterdagtrai-
ning, waarbij iedereen gewoon op de 
Cervelo P5, Specialized Shiv of BMC 
Timemachine met minimaal Zipp 808 
aan komt zetten. We waren nog niet 
vertrokken, maar qua materiaal stond 
ik al 5 kmpu achter. De groep van 60 
man werd opgesplitst in 5 groepen, ik 
besloot maar met de snelste mee te 
gaan, ik had immers een GPS en zou 
de weg terug alleen ook wel vinden. 
Met de handjes op het stuur reed ik op 
kop met een Engelsman, die ook een 
wielerachtergrond had. Samen bab-
belden we over koetjes en kalfjes, tot 
we erachter kwamen dat we de groep 
gelost hadden op een heuvel die ik 
meer zou willen omschrijven als een 
verkeersdrempel. Met mijn huidige 
vorm word ik waarschijnlijk 12 de op 
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DOMRENNER IN HET BUITENLAND

een hoogstraat of tankweg, maar bij de 
triathlon leverde het me al de bijnaam 
‘the crazy Dutchman op’. Lopen kunnen 
ze overigens al helemaal niet. Onge-
lovelijk dus hoe die Riis en Rasmussen 
dat ooit geflikt hebben. 
Overigens kan je schitterend fietsen in 
Denemarken, geen heuvels van naam 
maar lekker glooiend en geen auto te 
bekennen als je op het platteland bent. 
Ook Kopenhagen zelf kun je het best 
per fiets ontdekken. 
 R: Dankzij de vrijgevigheid van 
een stelletje Arabieren (Emirates Air-
lines) mocht ik mijn fiets gratis meene-
men. De eerste maanden speelde mijn 
rug echter weer op waardoor ik pas in 
April voor het eerst naar een training 
van de lokale studentenwielervereni-
ging kon gaan (Maties cycling). Mijn 
twee mooiste tocht zo ver was een 200 
km lange rit tegen de wit en over ber-
gen heen naar Kaap Agulhas, het meest 
zuidelijke puntje van Afrika. Dankzij 
mijn uitstekende vormpeil voltooide ik 
deze tocht met maar liefst een gemid-
delde van 24,5 km/h. Op menig klim 
onderweg heb ik op het punt gestaan 
om mijn reisgenoten op te bellen dat 
ze me op mochten halen.
Naast deze tocht heb ik ook een wed-
strijd gereden voor het Maties Cycling 
team. Op een relatief vlak parcours 
moesten vier rondjes van 40 km afge-
legd worden. Nadat ik eerst 25 km naar 
de start had moeten fietsen kwam er 
op het moment van starten een stort-
bui langs. Mede hierdoor was niemand 
echt gemotiveerd om te koersen en 
reden we de eerste tien kilometer aan 
minder dan 30 km/h. Hierna kwam de 

snelheid er toch in en gingen we al snel 
boven de 50 tot dat er een kopgroep 

ontsnapte. Onze kopman voelde zich 
goed en aangezien wij niemand mee 
hadden moesten we op kop gaan 
rijden om het gat te beperken. Dit 
ging goed tot aan de laatste ronde 
waar mijn kaarsje in een paar minuten 
helemaal uitgedoofd was. Max, onze 
kopman, wist nog een 8e plaats te 
bemachtigen in een koers die met drie 
minuten gewonnen werd door een prof 
uit Johannesburg. 

Heb je de Domrenner gepromoot in 
het buitenland?
 W: Waar zijn de stickers?  Ui-
teraard fiets ik altijd in het blauw-geel.
 M: De kleine zeemeermin 
moet wekelijks ontdaan worden van 
Domrenner stickers. Met Domrenner-
shirt ben ik in het publiek gaan zitten 
tijdens het songfestival (neem aan dat 
jullie dat al gezien hadden).
 R: Ik heb in mijn Domrenner 
shirt gekoerst en mensen lastig geval-
len. Stickers wou ik op de tafelberg 
plakken maar er waren wat problemen 
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DOMRENNER IN HET BUITENLAND

met de bezorging vanuit Nederland.

Waarom moeten wij een keer met de 
Domrenner op kamp naar Leuven/Ko-
penhagen/ZuidAfrika?
 W: Omdat Belgie ‘het’ wielren-
land is waar de grote namen (onder 
andere mijn grote liefde Eddy Merckx) 
vandaan komen. En niet alleen om het 
wielrennen moet je hier zijn, natuurlijk 
ook vanwege het Bier! Specifiek raad 
ik aan om dan naar Leuven te komen 
en een bezoekje te brengen aan ‘The 
Capital”, een biercafe met “the largest 
beerselection of the world” (meer dan 
3000 soorten bier!). Nu wil toch ieder-
een wel?! 
 M: City of blondes. Hoef ik 
niets aan toe te voegen.
 R: Voor de braai (bbq) hier. 
Niks beters dan na een dag fietsen 
bijkomen naar het vuur van de braai 
om daarna een aantal grote stukken 
proteinebommen te verorberen. 

Wat ga je het meest missen als je weer 
terugkomt naar NL?
 W: Ik mis Nederland momen-
teel vooral, en met name de Domren-
ner, dus ik zal niet veel missen van 
Belgie. Maar het moet gezegd worden, 
 M: Ook de sfeer in Kopenha-
gen is erg lekker. Geen stad zo’n hipster 
cultuur als Kopenhagen. Als je geen 
groentetuin op de dak hebt en je baard 
scheert dan heet je hier een rechts 
extremist. Ook het idee dat iedere slok 
bier je ongeveer een euro kost ga ik 

zeker missen. 
 R: De gastvrijheid van de 
mensen hier. Zo wordt je bij elke 
nieuwe ontmoeting na gemiddeld vier 
en halve minuut uitgenodigd voor een 
braai bij die persoon thuis. Daarnaast is 
de omgeving hier een stuk mooier. In 
plaats van de Utrechtse Heuvelrug heb 
je echte bergen die gemaakt zijn om te 
hiken en te mountainbiken. Het weer 
is ook niet slecht te noemen met op de 
slechtste dagen in de wintere een max 
van 14 graden.

Ben je op het introkamp?
 W: Gaan we wel van uit.
 M: Zekerweten. Te herkennen 
aan een geel outfit!
 R: Ik kom eind juli alweer terug 
in Nederland. Mijn grote comeback bij 
de Domrenners staat echter gepland 
voor het introkamp waar ik samen met 
Jan van Lopik van plan mensen op de 
pijnbank te leggen. Om het benodigde 
vormpeil hiervoor te bereiken staan 
er voor augustus een aantal geheime 
trainingskampen op de planning.
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DE TUSSENSPRINT - Maikel van Steensel

Inmiddels is deze rubriek al niet meer weg te denken uit het Bui-
tenblad. Ditmaal valt de eer aan de eeuwige student van Es. Deze 
babbelbrabo neemt geen blad voor de mond. Ideaal dus!
Alpen 
Zoals je bij het breken van je sleutelbeen pas écht renner wordt, zo geldt dat 
ook wel een beetje bij in de alpen fietsen wat mij betreft. Wieltjeszuigers worden 
direct afgestraft. De alpen zijn eerlijk en mooi. Ondertussen voor mij een jaarlijks 
terug kerend iets. Daar worden de echte wielerverhalen gemaakt.
Louis van Gaal
Grootste validatieslet van de wereld. Pas als iedereen ‘m in zn reet kruipt zal lo-
wietje zacht slapen. Een groot trainer maar ik zal hem niet missen als zijn carrière 
voor bij is.
Chips
Vanaf mijn 12e tot een half jaar geleden (27e), heb ik elke dag minimaal één grote 
zak chips gegeten. Volgens mij mag ik blij zijn dat ik nog leef. Ik ben sinds een half 
jaar geleden gaan minderen maar zoals een echte verslaafde blijft het gevaar op 
de loer liggen.
Het is zoals Bono het ooit mooi zong; “I can’t live, with or without you.” 
Sione
Met autoriteit heb ik altijd problemen gehad. En autoriteit van een vrouw ben ik 
al helemaal geen fan van.
Het Buitenblad
Zelf 4 jaar lang in de redactie gezeten. Eerlijk is eerlijk, wat er nu staat is een trapje 
hoger dan in mijn tijd. Mijn complimenten. Al denk ik wel dat we in de toekomst 
(zal vast niet meer met mij zijn...) naar een volledig digitale uitgave moeten.
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GNSK TILBURG - Jorik Visscher

Sommigen vrijdag, anderen op de zaterdag 
van de wedstrijd, maar om 10.00 was 
iedereen aanwezig voor de start van het 
wielrenkampioenschap. Voor het wielren-
nen, geen teamsport bij uitstek, bestond 
het menu dit jaar uit een proloog, een 
ploegentijdrit en een criterium. Één 
goede kopman was niet genoeg om dit 
kampioenschap te winnen, feitelijk was 
iedereen kopman. Het draaide namelijk 
op de teamprestatie. Bij een ploegentijdrit 
eenvoudig te meten, maar bij de proloog 
en de wegwedstrijd ging het om de uitslag 
van de eerste drie vrouwen of vier mannen 
van het team. Hoe sterker het team overall, 
hoe hoger de uitslag. 

De dames vaardigden een bijzondere mix 
af van wedstrijdervaring - Bernadette en 
Tessa - en twee coureurs zo groen als het 
nieuwe tenue van De Meet - Willemien en 
Amy. Op zaterdag werden de proloog en 
de ploegentijdrit verreden. Na deze twee 
onderdelen vonden onze dames zichzelf 
terug op de vijfde plaats  in de tussenstand. 
Een niet heel succesvolle proloog werd 
gevolgd door een strakke ploegentijdrit, 
waar het maximale uit werd gehaald. Een 
vrouw overboord, drie vrouw aan de finish 
en een derde tijd algemeen. 

De heren - Jelmer, Guy, Peter, Matijn, Jacco 
en Bas - zijn we op onze trainingsavonden 
regelmatig tegengekomen met zijn zes-
sen. Naar eigen zeggen omdat ze aan het 
trainen waren voor het GNSK, maar kwade 
tongen beweren dat ze geen zelfvertrou-

wen wilden kwijtraken door naar huis te 
worden gereden door een zootje onge-
regeld. Het kan allemaal dit jaar. Hoe het 
ook zij, deze zes moesten het doen voor 
Utrecht. En ze deden het. 

Bij de proloog eindigden vier van onze 
renners bij de eerste tien en werd er al een 
formidabele voorsprong gepakt op de 
nummer twee. Een goede uitgangspositie 
voor de ploegentijdrit, waar de heren veel 
van verwachtten. De ploegentijdrit was 
een juweeltje. Allereerst zagen onze jon-
gens eruit als een ProTeam. Allemaal een 
ligstuurtje en allemaal dezelfde Domren-
ner-tijdrithelm. 
            “De ploegentijdrit was een 
juweeltje. Onze jongens zagen er 
ProTeam waardig uit.”

Alleen Peter viel uit de toon in zijn Rabo-
banktenue, maar daar vonden ze snel wat 
op. Peter offerde zich op om veel energie 
te besteden in het begin en als gevolg snel 
te lossen, zodat een volledig gele trein kon 
doordenderen. De ploeg oogde als een 
solide Zwitsers uurwerk, waarin die ene 
Zwitser die ook aardig kan tijdrijden vast 
niet misstaan had. Halverwege maakte de 
ploeg echter een klein foutje. Een stevige 
overname van Matijn werd de afzakkende 
Jacco te machtig. Tierend en scheldend 
meldde hij zich weer bij de auto. Had 
iemand nu nog een lekke band gekregen, 
dan was het meteen afgelopen geweest, 
immers de tijd van de vierde telde. En dat 
zoiets kon gebeuren had Maastricht de 

Het weekend van 14 en 15 juni was het weer zover. Hét jaarlijkse 
sportevenement waarbij studenten elkaar in teamverband op spor-
tief vlak de loef af proberen te steken: het Groot Nederlands Stu-
denten Kampioenschap. Dit jaar was Tilburg de scène de crime.



15Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2013-2014

heat ervoor met succes bewezen. Een wiel-
wissel waar zelfs de mechanieker van Val-
verde zich voor zou schamen maakte een 
einde aan alle aspiraties van Maastricht, die 
uiteindelijk ook laatste zouden eindigen 
over drie onderdelen. Onze jongens wer-
den eerste in de tijdrit met een gemiddelde 
van maarliefst 46 km/h en een minuut voor 
op de nummer twee Nijmegen.

Na voedertijd in de vreetschuur werd er 
nog wat nagepraat op de camping en 
werden aangestalten gemaakt om naar het 
feest te gaan. Eenmaal daar [.....]

De wegwedstrijd enkele uren later - het 
was inmiddels lang en breed zondag - 
vond plaats op het circuit van Wielerclub 
Pijnenburg, een mooi tussen bomen 
verscholen rondje met hier en daar wat 
uitdagende bochten. De dames beten 
weer het spits af. Tessa en Bernadette lieten 
zien dat ze het klappen van de zweep 
kenden en lieten zich regelmatig zien van 
voren. Uiteindelijk werd Bernadette derde 
(klopt dat?), eindigde Tessa halverwege en 
finishten ook Willemien en Amy hun eerste 
officiële wedstrijd. Met name Amy was 
erg blij dat ze niet gevallen was, omdat ze 
anders de daarop volgende week niet meer 
met Maikel op vakantie kon. Ook 
niet onbelangrijk. De dames be-
zetten uiteindelijk de vierde plaats 
in het klassement, kort achter de 
nummer drie. 

Een uurtje later klonk het start-
schot voor de heren, de ene nog 
brakker dan de ander beweerden 
ze stuk voor stuk. Jacco hield 
woord en demarreerde meteen na 
de eerste bocht. Helaas hield dit 

geen stand. Enkele ronden later tekende 
zich plotseling toch een tienmanskop-
groep af, met daarin Guy en Bas vertegen-
woordigd. Al snel liepen zij uit tot twintig 
seconden tot Amsterdam erachter kwam 
dat niemand van hen erbij zat. En toen 
trad de oudste wielerwet van allemaal in 
werking: niet mee ... is op kop. Rondenlang 
sleurden zij op kop van het peloton, op de 
voet gevolgd door een lachende en linke-
ballende Jacco en Matijn in het wiel. Toen 
het nog twaalf seconden was gebeurde er 
iets. Of Amsterdam brak of de kopgroep 
ging harder rijden, in elk geval nam de 
voorsprong stevig toe tot het op een gege-
ven moment 45 seconden was. Utrecht kon 
dit kampioenschap zaterdagavond al niet 
meer verliezen eigenlijk, maar met twee 
man in de kopgroep was het kat in ‘t bak-
kie. Bas werd knap tweede en Guy zesde. 

De heren werden eerste met een snelweg-
lengte voorsprong op gastheer Tilburg, 
die vorig jaar nog laatste waren. Kennelijk 
doet het thuisvoordeel toch iets met je. Het 
weekend werd naar tevredenheid afge-
sloten bij de Mac aan de A27 en Utrecht-
wielrenstad stond weer op de kaart. 

Chapeau aan alle deelnemers. 

GNSK TILBURG

VOLLEDIGE CONTROLE TIJDENS HET CRITERIUM
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DOMRENNER AGENDA

Augustus 2014
6 - Ridderronde Maastricht (Studentencup)

11,12,13,14 - UIT
27 - Sprinttijdrit

30 - Clubkampioenschap 

September 2014
5,6,7 Introkamp

24 - Tijdrit Vechten

Oktober 2014
11 - NSK
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VOORUITBLIK TOUR DE FRANCE - Ruben Kasdorp

De eeuwige rivaal van Frankrijk krijgt 
ditmaal de eer gastheer te zijn van 
het grote spektakel. Geen vertrek in 
Manchester of London, maar de stad 
Leeds mag het startschot lossen. Sinds 
ik de streek Yorkshire heb bezocht, 
heb ik er toch wel een kleine zwak 
voor, want naast de aardige mensen, 
is het landschap echt perfect om een 
wielerkoers te organiseren. Waar de 
eerste etappe nog helaas voor Mr. 
Cavendish is gemaakt, zal de tweede, 
nee moet de tweede etappe een groot 
feest worden. York - Sheffield zal zijn 
eerste slachtoffers gaan opleveren. Met 
dertien beklimmingen, waarvan negen 
zijn geklasseerd, wordt dit een mini 
Luik-Bastenaken-Luik, waarbij het toetje 
op zes kilometer van de streep ligt, 
genaamd Jenkin Road. Geclaimd wordt 
dat de weg een steiltegraad van 30% 
bereikt op zijn hoogtepunt. Nu moet 
dit altijd met een korreltje zout worden 
genomen, maar na de voorgaande 190 
kilometers, zullen er toch in ieder geval 
verschillen kunnen worden gemaakt. 
Al is het maar omdat zo’n parkoers dat 

gewoon verdient, iets wat we de laatste 
jaren nooit in de eerste etappes van de 
Tour de France hebben gezien. 

De maandag en dinsdag daarop wor-
den lange zitten, want iedereen zit te 
wachten op de etappe van woensdag. 
Het hoogteprofiel verraad nog niks, 
maar als je als finishplaats Arenberg ziet 
staan, is het duidelijk: hier komt oorlog. 
Negen van de slechtste kasseistroken 
zijn uitgekozen om de renners door 
elkaar te laten schudden. Deze etappe 
schijnt nog lastiger te worden dan de 
etappe van vier jaar geleden waar toen 
in één klap Frank Schleck(dat was een 
échte klap) en ene Armstrong werden 
uitgeschakeld. Daarnaast werden nog 
meerdere andere klassementsmannen 
op minuten gezet van de grote win-
naar Andy Schleck. Van Andy hoeven 
we ditmaal echter geen schrik meer te 
hebben. Iemand die vier jaar geleden er 
nog niet bij was, is debutant op een kas-
seistrook Bauke Mollema. Met een ploeg 
bestaande uit mannen als Vanmarcke, 
Boom en Wynants, moet hij lekker in het 

De Tour de France is toch eigenlijk het lelijke eendje tussen de grote 
rondes. Waar de Giro normaal gesproken vol met heroïsche gevechten 
zit en de Vuelta de laatste jaren gewoon in de helft van haar etappes 
aankomsten bergop heeft, is de Tour saai, vaak zelfs heel saai. Die ein-
deloze sprintersetappes, en als er al één keer aankomst boven is, wordt 
er alleen in de laatste paar kilometers gekoerst en dan heb je natuurlijk 
ook nog de dominantie van Team Sky. Echter, dat laatste zou nu juist 
de reden kunnen worden om de Ronde van Frankrijk net wel te gaan 
kijken, want Team Sky vertoont scheurtjes en de concurrentie wordt 
sterker. Dat gebeurt allemaal precies in het jaar dat de Tour start in het 
vaderland van Team Sky, namelijk Engeland!
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VOORUITBLIK DE TOUR DE FRANCE

wiel richting de streep kunnen worden 
geloodst. Daarnaast zal deze etappe de 
enige zwakke plek van Froome kunnen 
bloodleggen, aangezien hij al zenuw-
achtig van nature is en zijn ploeg niet uit 
de beste kasseirenners bestaat. Mis-
schien is het daarom wel een goed idee 
om de nummer negen uit Parijs-Roubaix 
van dit jaar, Sir Bradley Wiggins, mee te 
nemen. Het zou toch zonde zijn om de 
enige echte ‘sir’ van het Britse wielren-
nen thuis te laten. 

De andere etappes zijn zoals we ze in 
de Tour de France kunnen verwachten, 
al valt op dat er relatief weinig sprinter-
setappes(7) zijn en veel etappes door 
het middengebergte kruisen. Daarom 
liggen er voor meestertacticus Bjarne 
Riis voldoende mogelijkheden om 
een coupe te plegen met zijn renners, 
waarbij Contador ook nog eens terug zo 
sterk lijkt als in zijn glorie-jaren, dus deze 
tweestrijd wordt het kijken meer dan 

waard. Het parcours helpt echt verderop 
ook nog, want er is gelukkig maar één 
tijdrit om het een beetje leuk te houden 
voor de concurrentie van Froome, al is 
die dan weer wel in de voorlaatste etap-
pe. Twee dagen daarvoor ligt de laatste 
aankomst bergop. Nadat de renners de 
Tourmalet hebben beklommen, wordt er 
gefinisht op Hautacam. De laatste keer 
dat hier de finish lag, in 2008, maakte 
Saunier Duval de dubbel met Piepoli als 
winnaar. Dezelfde ploeg stapte in dat 
jaar uit de Tour na de positieve doping-
test van Riccardo Ricco en later dus ook 
Piepoli. Hierdoor staat Juan-José Cobo 
in de officiële boeken als overwinnaar, 
die ook toen voor Saunier Duval reed, al 
kun je je afvragen hoeveel dat dan weer 
waard is. Hopelijk wordt de top tien van 
dit jaar iets meer doping vrij, waarbij 
mijn voorspelling is dat Contador de 
Tour wint, Froome tweede wordt en 
Valverde derde. 

QUOTES

Jelmer(Na de omloop van Klaaswaal waar hij 28e 

werd): Ik had makkelijk podium kunnen rijden!

Guy (over zijn nieuwe hoge wielen): Deze wielen zijn eigenlijk te dik voor mijn benen.
Matijn (Terwijl hij op het wiel van een SKITS renner springt (Niet letterlijk)): Wij zijn beter! 
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HET BB DOET EVELIEN BERGMAN - Els van Kolfschooten

Als binnenkomer natuurlijk altijd 
de vraag wat studeer je? Evelien 
studeert Algemene Sociale Weten-
schappen, een lekkere brede stu-
die, want eerst wist ze nog niet wat 
ze wilde gaan doen. Nu heeft ze 
voor de richting criminologie geko-
zen, ze bestudeert graag crimine-
len. Kunnen wij hier een voorkeur 
voor foute mannen uit afleiden? 
Dan kan ik Evelien helaas wel teleur 
stellen, ik denk dat ze niet veel 
foute mannen gaat tegenkomen bij 
de Domrenner.
Daarna probeerden we zoals voor 
elke kandidaat voor het bb doet 
wat vervelende vragen te stellen 
om meer over Evelien te weten 
te komen. Maar veel komt er niet 
uit, het blijven de hele tijd politiek 
correcte antwoorden. Komt waar-
schijnlijk toch weer door die sociale 
studie.

Waar kun je Evelien nog meer van 
kennen? Ze is sinds afgelopen 
oktober lid geworden, en vroeger 
deed ze al aan mountainbiken. Ze 
is sinds de Domrenner overgestapt 
op de racefiets. En meteen heeft 

ze in maart meegedaan aan de 
Studentencup. Super knap, meestal 
doen nieuwe leden niet gauw mee 
aan een wedstrijd. Het was nog 
niet helemaal een goede ervaring, 
maar volgend jaar wil ze het weer 
proberen en hoopt ze op betere 
resultaten. 

     “Eveliens ontgroening 
bij de Domrenner was er 
een van 100km. Maar de 
week erna was ze er weer!”

Want fietsen dat kan ze wel, ze 
heeft in ieder geval genoeg door-
zettingsvermogen. Wij schrokken 
van het antwoord op de vraag hoe 
vaak ze traint per week. Namelijk 
veel meer dan de drie overige 
aanwezigen. (red. Ruben K, Nout 
en Els). Meestal gaat ze samen met 
haar vriendin, die twee verdiepin-
gen boven haar woont, rondjes 
fietsen. Misschien is zij een nieuwe 
aanwinst voor de Domrenner? Dat 
ze sowieso een echte doorzetter is 
bleek door haar eerste training, die 
ze nog wist als de dag van gisteren. 
In oktober ging ze voor het eerst 

Deze keer gingen we naar Evelien die in het studentencomplex bij 
Tuindorp woont. Na wat zoeken (als nóg niet op kamers wonende 
studenten) weet ik de weg niet zo goed bij zo’n studentencomplex. 
Uiteindelijk toch nog gevonden en ik kon meteen aanschuiven.
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HET BB DOET EVELIEN BERGMAN

mee met de zaterdagtraining. Gelijk 
meer dan 100 km gefietst! Ze vond 
het wel heel erg zwaar, maar besloot 
gewoon de volgende zaterdag weer 
mee te gaan.

Andere onderwerpen die nog de 
revue passeerden waren vooral 
voetbal, het WK moet natuurlijk 
besproken worden. Waar we vooral 
gezellig over hebben gekletst met 
Evelien haar huisgenoot, Jelmer. Na 
de spelers van de meeste landen te 
hebben doorgesproken, beseften 
waar we ook al weer hier voor waren. 
Misschien moesten we toch wat 
meer over wielrennen praten…

Daarna kwam Evelien nog met een 
spannend verhaal over haar vader die 
deze winter was gevallen en zelfs zijn 
heup had gebroken! Aangezien mijn 
vader ook laatst nog is gevallen en 
zijn sleutelbeen en rugwervel heeft 
gebroken, is het misschien toch geen 
goed idee meer, om boven een be-
paalde leeftijd nog te fietsen? Maar 
toen kwamen andere stoere helden-
verhalen van valpartijen naar boven. 
Guy had in ieder geval nog nooit iets 
gebroken dus dat viel mee, Ruben 

bleek de meeste valpartijen te heb-
ben gehad. Denk aan het introkamp, 
waarbij twee kant waren geschaafd. 
En hij is zelfs een keer afgevoerd 
naar het ziekenhuis in Luik nadat hij 
samen met zijn oom een flinke smak 
had gemaakt. Conclusie hoe meer 
kilometers je maakt, hoe groter de 
kans is dat je valt, al zijn er natuurlijk 
altijd uitzonderingen. Zoals Guy die 
na één keer per jaar hard vallen, het 
weer af kan strepen.

Eigenlijk zouden we ook sterren 
moeten geven voor het eten wat we 
krijgen voorgeschoteld. Het schijnt 
dat de bb doet etentjes er wel steeds 
meer op vooruit gaan (eerste gasthe-
ren hadden vaak alleen een soepje). 
Tegenwoordig krijgen we zelfs een 
toetje! Bij Evelien aten we heerlijke 
pasta (het was genoeg) én sla. Maar 
vooral het toetje deed het hem; 
slagroomijs, verse aardbeien en slag-
room! Hmm dat heeft ons allemaal 
erg goed gesmaakt. Evelien krijgt van 
mij vier sterren.

Daarna gingen we weer naar huis en 
tja het bb doet blijft zonder afwas-
sen…
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WIELRENNEN EN HET RECHT: RECHTE EN KROMME WEGEN - Els van Kolfschooten

Tijd voor een nieuwe rubriek in het bui-
tenblad, wielrennen en je studie. Ik zal 
als eerste het spits afbijten met wielren-
nen en het recht. Als het goed bevalt, 
zullen meerdere studies volgen.
Bij rechten denken mensen vaak aan 
een saaie studie, met je neus in de 
boeken en wetten uit je hoofd leren. 
Maar niets is minder waar. Ik zal jullie 
uitleggen dat je rechten juist vaak in de 
praktijk tegenkomt, zonder dat je daar 
eigenlijk bij stil staat.

Als eerste kan je denken aan schadever-
goedingen die kunnen worden geëist 
bij een valpartij. Stel je voor je bent op 
weg naar de overwinning, je sprint weg 
bij je tegenstander, maar dan opeens 
één elleboogje, bam plat op het asfalt, 
daar gaat je titel, daar gaat je overwin-
ning! Kun je hier dan wat aan doen? 
Het zou natuurlijk fijn zijn, als je van je 
tegenstander een schadevergoeding 
kunt eisen van de premie die je bent 
misgelopen. Maar zo makkelijk gaat dat 
natuurlijk niet. Ten eerste is het moeilijk 
aan te tonen dat de ander de schuldige 
is van jouw valpartij, dat ene elleboogje 
was gewoon per ongeluk, zal je tegen-
stander altijd zeggen. Bovendien is een 
schadevergoeding eisen uit onrechtma-
tige daad (iemand anders heeft jou iets 

onrechtmatigs aangedaan) vrij lastig, 
hier zitten veel vereisten aan vast. Zo 
stel je je zelf bloot aan eventuele geva-
ren in een sport- en spelsituatie. Als je 
deelneemt aan een wielerwedstrijd dan 
accepteer je de kans dat er valpartijen 
kunnen zijn. Dit is vergelijkbaar met het 
voetbal, waarbij je ook de kans op bles-
sures door een trap van een ander kunt 
verwachten.
Krijg je toch een keer een claim aan je 
broek van een andere wielrenner of 
weggebruiker, is het toch handig om 
een WA-verzekering (wettelijke aanspra-
kelijkheidsverzekering) te hebben.

Verder kwam ik nog een leuk arrest 
(uitspraak van een rechterlijke instantie 
red.) tegen over de veroordeling van 
een wielrenner wegens het veroorzaken 
van een dodelijk ongeval.  Wat voor ons 
wel van belang kan zijn.
De feiten: een groep wielrenners reed 
in een waaierformatie. De verdachte 
was een van de achterste mannen, bij 
het inhalen van een wat oudere vrouw, 
stootte hij haar aan, waarvoor ze viel 
en korte tijd later overleed. Dat de 
wielrenner de vrouw niet had gezien 
kwam mede doordat hij kort achter zijn 
voorganger reed. 
De verdachte heeft aangevoerd dat hij 

Tijd voor een nieuwe rubriek in het buitenblad, wielrennen en je studie. Ik 
zal als eerste het spits afbijten met wielrennen en het recht. Als het goed 
bevalt, zullen meerdere studies volgen. Bij rechten denken mensen vaak 
aan een saaie studie, met je neus in de boeken en wetten uit je hoofd 
leren. Maar niets is minder waar. Ik zal jullie uitleggen dat je rechten juist 
vaak in de praktijk tegenkomt, zonder dat je daar eigenlijk bij stil staat.



23Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2013-2014

niet schuldig is aan het ongeval, omdat 
hij heeft vertrouwd op het systeem van 
ongeschreven regels in de wielerploeg. 
Wij kennen het wel, als je met een groep 
fietsers rijdt, roep je altijd even tegen 
elkaar: ‘voor’, ‘tegen’, ‘achter’ etc. Doordat 
deze wielrenner niet is gewaarschuwd 
door zijn ploeggenoten dat er een 
tegenligger was, kon hij ook niet weten 
dat er een vrouw liep.
De rechtbank dacht hier anders over, zij 
meenden dat verkeersveiligheid altijd 
je eigen verantwoordelijkheid blijft. 
Dit kun je niet bij anderen neerleggen, 
zoals je ploeggenoten. Je moet er als 
wielrenner bij stil staan dat zo’n waar-
schuwingssysteem niet altijd waterdicht 
is. 
Hierdoor acht de rechtbank het be-
wezen dat de wielrenner schuldig is 
aan het veroorzaken van een dodelijk 
verkeersongeval.
Dit arrest is dus best wel belangrijk voor 
ons, als we een training in een groep 
rijden. Mocht je ooit iemand raken die 
daardoor gewond raakt (of zelfs erger) 
blijf je dus altijd zelf verantwoordelijk, 
en kun je dus helaas niet je ploegge-
noot de schuld geven. Dat hij tegen jou 
had moeten zeggen dat er een tegen-
ligger was. 

Verder speelt rechten natuurlijk een 
grote rol in de vele dopingzaken. Do-
ping is verboden op grond van regels 
die de internationale wielerunie heeft 
opgesteld. Er zijn lijsten met wat wel en 

niet mag, zodra je toch betrapt wordt 
op het gebruik van verboden middelen, 
kan je geschorst worden of nog erger…
Dan komen we natuurlijk terecht bij 
Armstrong. Hij is schuldig bevonden 
aan het gebruik van meerdere soorten 
doping jarenlang en zou zelfs ploegge-
noten hebben aangezet tot het gebruik 
tot doping. Daarom heeft de USADA 
(Amerikaans Antidoping agentschap) 
besloten om hem al zijn en overwin-
ningen af te nemen en hem tevens voor 
het leven te schorsen.

Deze beslissing roept de vraag op in 
hoeverre USADA het recht heeft de 
titels van Armstrong af te pakken. 
USADA bezit de rechten om Tourzeges 
van renners in te nemen. Zodra een 
renner afstand doet van het recht op 
een hoorzitting dan is het aan hen om 
“op basis van de beschikbare bewijzen 
een onderbouwd oordeel te vellen” in 
de zaak. Dat blijkt uit artikel 8.3 van de 
Wereld Anti Doping Code, die USADA 
aanhoudt.
Wanneer USADA oordeelt dat er do-
pingregels zijn overschreden dan wordt 
de renner levenslang geschorst, en 
wordt verplicht afstand te doen van alle 
behaalde overwinningen met bijbeho-
rend prijzengeld. Deze maatregel geldt 
wereldwijd.
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De Arina Hensen bokaal is de meest geliefde prijs onder de domrennerleden. Het 
hele jaar door zijn per punten voor de Arina Hensen bokaal te verdienen, door 
onhandige, lompe, of niet doordachte acties uit te voeren. Afgelopen twee maan-
den werd er weer flink gestreden, het blijft nog even spannend.
Op het GNSK werd er flink met punten gestrooid. Het begon allemaal op zaterdagavond. 
De heren waren pas zaterdag gearriveerd en moesten na de tijdrit hun tentje nog opzet-
ten. Of laat dat -je maar weg. bas had een tent mee waar we makkelijk met drie ploegen 
in hadden kunnen slapen. Omdat het zijn eigen tent was zette hij hem zelf wel even op. 
Helaas bleek bas te klein voor zijn eigen tent, en kon hij niet in zijn eentje bij de boven-
kant van de tent op het zeil eroverheen te gooien. Leuk dat je jezelf als een grote kerel 
inschat bas, maar levert je een puntje op!
Het volgende puntje gaat alweer naar bas! Nadat bas na 2 uur en 46 minuten eindelijk 
zijn tent had opgezet, dacht hij dat het prima was. Wat hij niet overzien had was dat er 
achter zijn tent nog een hoekje vrij was. Dit heeft hele volledig Utrecht/Amsterdam veld 
die nacht gebruikt om goudgeel vocht te lozen. Prima plekje bas, je hebt vast lekker 
geslapen.
Maar niet alleen bas heeft punten gescoord op het GNSK. Jelmer was ‘s avonds op het 
feest goed op dreef. Als een professioneel crimineel wist hij shulties en andere lauwe 
biertjes in blik mee naar binnen te smokkelen. Eenmaal binnen gebruikte Jelmer dit bier 
om anderen tevreden te stellen en om meerdere halflege glazen weer te vullen. Toen 
Jelmer een kappe blonde maar onbekende dame zag besloot hij om een goede daad te 
doen (of was het een poging tot versieren?) en vulde hij ook haar glas met het ondertus-
sen opgewarmde bier. Helaas had deze schone een halfvol glas met wijn in haar hand. 
bier met wijn geeft venijn, weet nu ook Jelmer.
Na een avond vol met Jelmers lauwe biertjes was het niet heek gek dat iedereen op 
zondagochtend brak was. Geen excuus, er moest natuurlijk eerst gekoerst worden! En 
geen koers zonder goed ontbijt. De damesploeg had hun ontbijt al opgehaald, en was al 
een flinke bodem aan het leggen, Een voor een kwamen ook de mannen hun tentje uit 
gekropen, en schoven aan bij het ontbijt. Toen alle heren het ontbijt van de damesploeg 
al opgegeten hadden kwam Jacco pas zijn tentje uit kruipen om ontbijt voor de heren te 
halen. Eerst het bordje van de ander leegeten kan deze wedcom wel. Maar beter eet je 
de volgende keer eerst het bord van de andere ploeg leeg! Puntje voor Jacco.
Het laatste en afsluitende puntje tijdens het GNSK werd gehaald in de dameskoers. 
bernadette en Tessa waren al flink aan het aanvallen en pakten ook hier en daar wat 
tussensprints mee. De vorm zat er goed in en de lat werd hoog gelegd. Echter liet Tessa 
zich in de laatste bocht voor de finish de berm in rijden, waardoor de kans op een mooie 
plek verkeken was. Iets meer ellebogenwerk kan geen kwaad Tessa, dit kost je niet 
alleen een podiumplek op het GNSK, maar levert je ook nog een puntje voor de Arina 
Hensen bokaal op!

Het laatste puntje werd behaald tijdens het nachtkanoën. Wouter begon zijn tocht als 
ware wedstrijdrijder: Hij dreef anderen op de kant, sneed af, haakte zijn karretje aan en 
pakte iedere tussensprint. Helaas was dit maar voor korte duur. Na luttele kilometers 
was hij op, en heeft hij Tessa al het zware werk laten doen. Wie is hier nou de man? 
Puntje voor Wouter!

ARINA HENSEN BOKAAL


