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Het is nacht, diep in de nacht, wan-
neer uw redacteur de laatste hand aan 
dit Buitenblad legt. Talloze computer-
crashes, een Buitenblad en een pre-
sentatiemagazine (allemaal komen 
vrijdag!) hebben hem uit zijn geliefde 
slaap gehouden.
Uren is hij bezig geweest met weder-
om een Buitenblad. Het derde van dit 
verenigingsjaar. De helft is achter de 
rug en de finish is in zicht. 
Althans, zo denkt u. Maar voor een 
redacteur houdt het nooit op.
Want zodra dit Buitenblad van de 
persen rolt en bij u op uw deurmat 
valt beginnen de voorbereidingen 
voor de volgende editie.
Opnieuw moeten leden doorgezaagd 
worden (Het BB doet...), onderwer-
pen moeten worden bedacht, artike-
len moeten worden geschreven, bes-
tuursleden moeten worden overtuigd 
hun stukjes in te leveren en vele 
maagdelijk witte pagina’s moeten 
worden gevuld.

Het Buitenblad dat u nu leest is het 
resultaat van zo’n cyclus. Opnieuw is 
een lid op niet geheel vrijwillige wei-
jze bereid gevondende de honger van 
de voltallige redactie te stillen. Hoe 
het met Esther K. gaat zult u verd-
erop kunnen lezen.
Ook Pavis doet weer een duit in het 
zakje. Of in dit geval zelfs twee! Zoals 
belooft doet hij verslag van de tweede 
dag van de ploegleiderscursus (in het 
vorig Buitenblad heeft u een verslag 
van deel één kunnen lezen). Daar-
naast maakt hij u deelgenoot van de 
opbouwperikelen van een crossfiets.
Enige tijd geleden bent u allen las-
tig gevallen via de mail met de vraag 
bidonnetjes te kopen voor het goede 
doel. Hoofdredacteur Jentzen brengt 
u op de hoogte van de resultaten van 
deze actie.

Meestal is het ‘redactioneel’ de plaats 
waar u kunt lezen wat u allemaal 
kunt verwachten in de huidige edi-
tie. De plaats bij uitstek om een serie 
open deuren met groot kabaal omver 

te schoppen. Maar ondanks enkele 
aankondigingen, zal dit redactioneel 
de tegenovergestelde weg bewan-
delen. Want wat vindt u niet in dit 
Buitenblad?

Wat u zult missen in dit Buitenblad is 
een verslag van het Ardennenkamp. 
Zo vlak na het kamp zelf was de re-
dactie nog niet in staat een persoon 
te vinden die daar een mooi verslag 
van wist te schrijven. Wellicht in de 
volgende editie dus. Als u nog vri-
jwilligers kent die hierover de Dom-
rennergemeenschap op vermakelijke 
wijze kunnen (en willen) berichten of 
wanneer u zelf zo iemand bent: laat 
het de redactie weten op redactie@
domrenner.nl. 
Dat brengt ons op de rubriek ‘de 
moeder van...’, zoals vorige editie 
groots aangekondigd. Helaas, ook 
dit zult u moeten missen. Geen en-
kele Domrenner heeft het aangedurfd 
zijn/haar moeder bloot te stellen aan 
de schadelijke invloed die ‘de redac-
tie’ heet.
Ook het grootste Domrennermysterie 
van de afgelopen 11 jaar zal niet 
onthult worden: want wat is dat nu 
toch met die hondjes? De amateurs-
A weten het, maar bleken bestand 
tegen de gestapo-technieken van de 
Buitenblad-onderzoeksjournalisten. 
Het zal wel voor eeuwig een mysterie 
blijven.
En als laatste zult u het zonder Fokke 
& Sukke moeten doen. De royalties 
bleken dit maal te hoog om op te 
hoesten. Zeker aangezien penning-
meester Daniël het budget van de re-
dactie flink in de gaten houdt de laat-
ste weken.

Maar nu, terug naar hedenavond...
Bij alle documenten staat een V’tje. 
Alle ingezonden stukken zijn gep-
laatst: alles is af. 
Uw redacteur gaat slapen.
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Van de Voorzitter

Alweer het derde Buitenblad van dit 
verenigingsjaar! Het jaar vordert 
gestaag, en inmiddels is de lente 
een beetje aan het doorbreken. Een 
beetje, want we worden nog regel-
matig tijdens het fietsen getrakteerd 
op een sneeuw-, hagel- of regenbui. 
Ondanks dat weer komt het nieuwe 
wielerseizoen! 
 Het traditionele Ardennenkamp 
zit er al op. Voor oude(re) leden een 
weekend als vanouds, voor nieuwere 
leden een weekend om eens goed 
met onze vereniging kennis te mak-
en, en voor ons allemaal volgens mij 
een geslaagd weekend als aftrap van 
het wielerseizoen. De zomertrainin-
gen zijn inmiddels begonnen.
 Als onderdeel van dit wieler-
seizoen is het wedstrijdseizoen voor 
een deel al in volle hevigheid losge-
barsten. De voorbereiding, in de vorm 
van de diverse trainingscompetities 
op de Nedereindse Berg, is eindelijk 
afgesloten. Mark heeft een van die 
competities op zijn naam geschreven 
(gefeliciteerd!), laat dit een voorbode 
zijn voor een geslaagd jaar. De eerste 
criteriums zijn al afgewerkt, met 
daarin al een top-10 notering voor 
onze penningmeester Daniël. Nu de 
klassiekers nog, de eersten hiervan 
staan eind april op het programma. 
 De vrouwen beginnen iets lat-
er aan hun wedstrijdseizoen. Dat ze 

überhaupt beginnen is op zichzelf al 
mooi: de afgelopen jaren was Aukje 
de eenzame licentiehouder in de cat-
egorie Vrouwen-B, dit jaar zijn er 
maarliefst zeven (!) dames in die cat-
egorie. Wellicht maakt de vrouwen-
ploeg al zijn opwachting in de Ronde 
van Enkhuizen op Koninginnedag!
 Als ‘officiële’ aftrap (missch-
ien is ‘opheffen van de neutralisatie’ 
of het ‘in gang schieten van de ko-
ers’ een geschiktere want minder aan 
voetbal gerelateerde term) van het 
wedstrijdseizoen is er op 11 april de 
ploegenpresentatie. We zullen dan 
samen het seizoen inluiden: de wed-
strijdrenners worden voorgesteld, er 
is een heus Domrennerfeest en we 
slagen er hopelijk in een mooie team-
foto te maken.

Matthijs Kuipers
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PAVIS Logisch Toch: De crossfi-
ets

Na achter de krant het betoog van 
Jasper en Jasper te hebben aange-
hoord over “een crossfiets “ was het 
plan om met een setje crossbanden 
en een andere cassette de “Locomo-
tief” ook voor het crosswerk geschikt 
te maken. Dus weer naar, de onder-
tussen bevriende, fietsenboer op de 
hoek. Bevriend omdat zo’n beetje zijn 
halve jaarwinst ondertussen uit de 
“portemonnaie” van de Fa. Vis komt.
Juist toen het passen en meten ging 
beginnen kwam Jasper aanzakken 
met een oude Puch-racefiets.

De prille werkzaamheden werden 
gestaakt en de “Puch” werd eerst 
gestript en heel geleerd bekeken.

Het frame zag er nog puik uit maar 
behalve het stuur ontbrak alles. De 
schuur was weer goed voor een setje 
side-pull remmen, de oude fiets van 
Ma voor een derailleur plus zadel en 
een buurkennis kwam met nog een 
fiets aanzakken. Puike wielen, betere 
remmen, geschikter cranckstel en een 
bel. Zo hadden we dus eigenlijk alles 
wel in huis. Vooral de bel is interes-
sant als reserve voor de wandelstok.
Het werk in uitvoering werd wel even 
onderbroken voor een dagje “Rose” 
in Bocholt (Duitsland).

Deze fietsenwinkel is eigenlijk puur 
plezier voor racefietsliefhebbers. 

De reis heen en terug was ook een 
hele belevenis. 150 km/uur met het 
oude dieseltje. Dat was ook genieten. 
Goed, het rammelt aan alle kanten 
en alle schroefjes trillen maar het is 
dan ook een Japanner. Veertien jaar 
ervaring met het bakkie hebben wel 
geleerd dat dat gerammel er gewoon 
bij hoort en zolang het niet ineens 
ophoudt is er niets aan de hand.

Terug thuis een dagje nagenieten 
(Pa met sigaretje) en de catalogus 

gespeld. 

Weer genoeg ontspannen en verd-
er met de “Puch”. Moet eerst in de 
kleuren geel en blauw gespoten (lees: 
gekwast) worden en van letters en 
biesjes worden voorzien. Bij nadere 
controle bleek in één van de wielen 
een slag in de vorm van een achtbaan 
te zitten. Maar ja, je moet een ge-
geven wiel niet in de naaf kijken. Na 
een avond tot in de kleine uurtjes aan 
de spaken draaien loopt de zaak weer 
aardig recht. Dit natuurlijk weer onder 
het genot van enkele sigaretten.

Toen bleek, dat toen werd gep-
robeerd om het wiel in de “Locomo-
tief” te steken, om te testen of het 
wel soepel draaide, de dikkere cross-
band niet tussen de achtervork paste. 
Met zweet op het voorhoofd direct 
gekeken of het wel in de “Puch” paste. 
En jawel, wonderen bestaan nog. De 
Puch-plannen kunnen gewoon door-
gaan.

Deze schok zorgde er wel weer voor 
dat de sigarettenconsumptie een ti-
jdelijk hoogtepunt bereikte.

Gelukkig braken even wat rustiger ti-
jden aan. Er kon geverfd worden en 
verf moet tussendoor lang drogen en 
dat geeft weer wat ruimte voor een 
paar sigaretjes. Na het drogen van de 
dubbele laklaag en het kwasten van 
de biesjes kon het afmonteren begin-
nen. Shimano  5-speed achter (14-
17-20-24-28) en voor 48.

Centre-pull remmetjes en een bijpas-
send stuurlintje maken de zaak com-
pleet. 

Tot slot nog een “Domrenner”-stick-
ertje en klaar is Pavis. En onder het 
genot van, nee, deze keer, een goede 
sigaar werd het eindresultaat tevre-
den aanschouwd. Jasper kan nu 
oefenen met vallen.

Maar zoals we al gewend zijn gaat er 
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weer iets fout. De trapper die we op 
de “Locomotief” hadden gelast heeft 
weer de geest gegeven. Dus eerst 
maar de “Puch” geschikt maken als 
trainingsfiets, dan kan er in ieder 
geval gereden worden. Dat gaat weer 
niet meevallen vanwege de leeftijd 
van de Puch. 

In een oude schoenendoos bleek nog 
een crankstel  52 – 42 te zwerven. 
Dat is het dus (voorlopig ) geworden. 
en nu op jacht naar een passende 
bracketset voor de geteisterde “Loco-
motief”. Eerst maar eens het bracket 
van de “buurkennisfiets” uitbouwen 
en kijken of dat past. Niet dus. Het 
bracket van de oude fiets van Mavis 
past waarschijnlijk wel maar dan zit-
ten we weer met het gedonder van 
niet passende crankspie’s die dunner 
zijn dan normaal en die niet meer te 
krijgen zijn. Ook passende tandwielen 
zullen wel weer niet te vinden zijn. 

Uiteindelijk is het toch de oude as 
geworden. De “fietsenvakman” ,met 
zijn eigen winkel, kreeg het niet voor 
elkaar. de crank liep steeds tegen het 
frame aan. Er moest een langere as 
komen. Het heeft even geduurd voor 
de goede man er van overtuigd was 
dat we te maken hadden met de orig-
inele as en de originele crank. Het zou 
dus gewoon moeten passen. Maar ja , 
als je de crank er verkeerd om op zet 

past het nooit, toch. Maar eind goed 
al goed.  De “Locomotief “ staat weer 
op de rails.

Ondertussen werden de voor en acht-
ervorken van twee oude frames af-
gezaagd in een poging hiermee een 
dakrek voor wielen op de auto te fab-
riceren. Als het lukt is het resultaat 
bij de eerste race, waar de ploeglei-
derswagen nodig is, te bewonderen.

p.s. - Het is duidelijk dat het stukje 
in het vorige buitenblad waarin ik 
schijnbaar aangeef minder te gaan 
roken zorgvuldig door mij is ge-
lezen. Er wordt over nagedacht hoe 
genoegdoening kan worden verkre-
gen voor onjuiste, gekleurde, weer-
gave van feiten zonder bronvermeld-
ing. Alhoewel, zolang bij klassiekers 
de bidons bij mij in de auto liggen 
zijn er wel subtielere manieren om 
mijn gram te halen. Misschien krijg 
je zomaar weer een lege bidon mee. 
Afwachten dus.

Pavis
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De Buitenblad-commissie doet… 
Esther Koolen

We mochten dit jaar dan wel een 
schrikkeldag extra hebben op de ka-
lender, hij zal echter niet de boeken 
ingaan als een “lekker dagje extra”. 
Het weer testte al de hele dag de 
overstromingswaarde van het riool. 
Een dagje extra betekent natuurlijk 
ook een grotere neerslagwaarde dat 
jaar. Het was gewoon snertweer te 
noemen!
Het enige lichtpuntje aan het einde 
van de tunnel was het etentje bij Es-
ther. 

Chris nam per toeval z’n nieuwe 
verloofde mee die ingepakt als een 
michelin-mannetje de regen had 
getrotseerd. Een viertal heren was er 
een half uur lang stellig van overtu-
igd dat Jane naar de naam Heleen lu-
isterde en dus in het appartement op 
de Faustdreef woonde. Jane op haar 
beurt dacht met een stelletje halve 
zolen te maken te hebben vanwege 
alle “huigenoot-gerelateerde-grap-
jes”. Jane is daarna aan het team van 
gastvrijheidtesters en Chris’ scharrels 
toegevoegd.
Wat direct opviel was de gastvrijheid 
in het appartement wat betreft de 
kamer van Heleen. Een grote glazen 
wand zou je er niet vanaf houden om 
de slaapkameravonturen van Heleen 
te volgen. Voor een stel jongens in 
de lente van hun leven wordt dit al 
gauw bestempeld als een gastvrij 
ontvangst. Helaas moeten we een an-
dere keer terugkomen voor de echte 
show.
Esther daarentegen heeft een kamer 
met minder bekijks. Ze moest het dus 
opnemen tegen een glazen doorki-
jkwand. Een oneerlijke strijd zou je 
zeggen als er geen Hertog Jan van 
het balkon tevoorschijn kwam. Het 
was ook slim om pas om 20.00 te 
gaan eten, dan maakt het niet meer 
uit wat er op tafel komt voor deze 
jongen. De eerste zogenaamde plus-
puntjes waren hierdoor verdiend en 

de voorsprong van de doorkijkwand 
werd al een beetje gedicht.
Zoals een echte gastvrouw betaamd 
werd er na de wraps-maaltijd richt-
ing de huiskamer verwezen om van 
een welverdiend bakkie koffie of thee 
te genieten. Hier kwam de klasse van 
Esther boven en werd het verschil met 
de doorkijkwand met rassen schre-
den dichtgesprint. Esther wist waar 
der sterke kanten lagen binnen de 
gastvrijheid en zo kon het gebeuren 
dat iedereen de glazen wand vergat 
en alleen nog oog had voor de choc-
olade paaseitjes, een grote zak met 
minimuffins en de speculaasjes.
Minpuntje was te noemen dat mijn 
gewaardeerde collega’s de afwas 
moesten doen. Terwijl ze hard hiermee 
bezig waren was Esther zo vriendelijk 
om mij de vakantiefoto’s te laten zien 
van alle gleuven en spleten van de 
afgelopen vakantie. Het ging hier om 
een klim-vakantie en de foto’s betrof-
fen dus (gelukkig) alleen de plaatsel-
ijke rotsformaties. 

Met iets dat op “overleg” moest dui-
den is er gekozen voor de volgende 
editie voor een Battle of the Blondes. 
2 relatief nieuwe leden (Merel en Hed-
wig) gaan het hierin tegen elkaar op-
nemen qua kookkunsten en gastvrij-
heid. Blond, 2 vrouwen, eten… ik heb 
der zin in!

Jentzen
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Crossweekend Heteren 25-27 
januari 2008
door Jan Willem Leeuwis

Afgelopen winter werd er besloten 
eens een crossweekend in Nederland 
te houden, in plaats van uit te wi-
jken naar Duitsland en België. Deze 
crossweekendjes van de vorige twee 
jaren hingen samen met het WK 
cross, waardoor we in januari 2006 
in Kleve verbleven en het WK in Zed-
dam bijwoonden, en in januari 2007 
in het Belgische Hooglede verbleven. 
De beslissing om dit jaar maar in ei-
gen land te blijven, hing ook samen 
met de locatie van het WK: Italië. Al-
hoewel enkelen nog wel de gedachte 
hebben gehad naar Italië af te reizen, 
zijn we toch blijven steken nabij de 
A50 en de Rijn: afslag Heteren.

Jolien was zo vriendelijk geweest met 
haar vader te overleggen of zijn her-
enboerderij misschien kon dienen als 
onderkomen voor enige crossende 
Domrenners. Een mooie locatie, op 
fietsafstand van de Veluwe. Gelukkig 
stemde vader Janssen toe en konden 
we terecht temidden van de vele 
koeien, schapen, paarden, kippen, 
honden en katten die de boerderij rijk 
was en het geheel, in combinatie met 
de ligging naast de Rijn, tot een erg 
Hollandse locatie maakten.

Het aantal aanmeldingen liep niet 
echt storm en iedereen die zich wel 
aanmeldde, probeerde er zijn eigen 

weekendplanning van te maken: wel 
heen mee, niet terug mee, wel slapen 
eerste nacht, of alle nachten of toch 
alleen de tweede nacht, met de trein, 
met de auto, regel ik zelf of met de 
fiets en ik eet wel of niet of thuis of 
toch op de fiets. Dit zal wel een bijko-
mend verschijnsel van de dichtbijheid 
der locatie geweest zijn.

Uiteindelijk werd het een gezellig 
weekend, met ook nog uitstekend 
weer. Op zaterdag werd in Ede een 
prachtige tocht verreden door Emiel, 
Matthijs, Jolien en Jan Willem. Eentje 
die zeker in de toekomst op het pro-
gramma zal staan. Van Ede vertrok 
Emiel weer naar huis, tegen de west-
enwind in. Matthijs en Jan Willem fi-
etsten juist met de wind mee naar 
Heteren, terwijl Jolien soepel de auto 
van Matthijs naar Heteren reed. Na 
het douchen werd er over het land-
goed gewandeld en die avond werd 
er uitgebreid eten ingeslagen in Het-
eren, waarna er een heerlijke nasi op 
tafel kwam. Gaby was inmiddels ter 
plekke en ’s avonds sloot ook Sjonk-
ers zich aan bij het gezelschap.

De volgende dag werd er een uit-
gepijlde tocht over de Veluwezoom 
gereden. Vader Janssen en Gaby re-
den ook mee, in hun eigen tempo, en 
op de dijk op weg naar Arnhem sloot 
Jentzen zich bij de groep aan.

Een zeer geslaagd weekend!
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Advertentie:

Wil jij Utrecht beter leren kennen?

Meld je aan als bezorger en ontdek zo de 
mooiste plekjes van de Domstad!

De redactie is op zoek naar enthousiaste fietsers (m/v) die tegen een kleine 
vergoeding het Buitenblad willen rondbrengen.

Mail naar buitenblad@domrenner.nl



Ronde van Ghana?
door Ernest Bressers

Het West-Afrikaanse land Ghana 
en Nederland hebben meer over-
eenkomsten met elkaar dan je vooraf 
zou denken. De Nederlandse krant 
wordt gebruikt om lokale broden in te 
pakken, er rijden oude Nederlandse 
auto`s rond (soms zelfs nog met een 
NL-sticker erop!), maar bovendien is 
er nog iets dat vertrouwd aandoet 
voor de Nederlander: ‘de fiets’. Er-
nest Bressers deelt zijn fietservar-
ingen die hij heeft opgedaan tijdens 
zijn drie maanden durende verblijf in 
het noorden van Ghana.

In Ghana wordt het verkeersbeeld 
vooral gedomineerd door fietsen. Op 
een goede tweede plaats komt de 
motorfiets en op de laatste plaats de 
auto. Reden voor deze fietsdominan-
tie is de aanschafprijs van de ongemo-
toriseerde tweewieler. Voor slechts 20 
cedi (€16) heb je een fiets met bijbe-
horend mandje. Voor respectievelijk 
tien keer en ruim honderd keer die 

prijs kan je een tweedehands bromfi-
ets of auto aanschaffen. 

De fietsen worden niet in Ghana ge-
produceerd, maar zoals de meeste 
goederen in het land per schip in-
gevoerd. Dit keer niet uit Nederland, 
maar vanuit het verre China. Zo heb 
ik me gedurende drie maanden (okto-
ber t/m december 2007) waarin ik als 
vrijwilliger op een middelbare school 
heb gewerkt me vooral voortbewogen 
op een Chinese fiets. 

Het prachtige land Ghana ontdekken 
op een fiets is zeker een aanrader. 
Allereerst zie je meer van de mooie 
groene savanne, maar bovendien 
maak je snel contact met de gastvr-
ije lokale bevolking vanaf de fiets. 
Aan aandacht komt een ‘solemieja’ 
(‘blanke’ in het Frafra, een Ghanese 
taalgroep) op de fiets geen tekort. 
Vaak werd ik als een ‘rattenvanger’ 
achterna gezeten door hordes achter-
aan hollende kinderen. Helemaal vol 
extase dat ze een blanke hebben gez-
ien, want dat maken ze niet elke dag 
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mee! Of een Ghanees jongentje die 
naast je fietst en graag een wedstri-
jdje met je wilt doen.

Nadeel van je fietsend voortbewegen 
is de hitte en de slechte zandige we-
gen die je vooral in het noorden van 
Ghana aantreft. De overstromingen 
van vorig jaar (september) hebben de 
wegen nog verder geruïneerd. Deze 
liggen vol met gaten en stenen die 
het wat minder goed voorhebben met 
je fietsbanden. Maar ook daar hebben 
de Ghanezen wat op gevonden. Om 
de 100 meter is er wel een fietsmak-
er onder een boom te ontdekken die 
voor 15 eurocent je band wil plakken. 
Deze boom heeft twee functies. Ten 
eerste verkoeling door de schaduw die 
het geeft. Ten tweede functioneert de 
boom als een ‘kapstok’ waarbij aan 
de takken binnen- en buitenbanden 
opgehangen zijn.  

Wielrennen in Ghana gebeurt tot nog 
toe niet. Er bestaat dus ook nog niet 
zoiets als de Ronde van Burkina Faso. 
Fietsen is nog vooral een functioneel 
hulpmiddel om te overleven; om van 
A naar B te komen of om er kippen of 
geiten mee te vervoeren. Voor alsnog 
zijn het alleen rijke Europeanen die 
recreatief door Ghana fietsen (zie: 
www.wereldfietser.nl) of wielrennen 
voor een goed doel. Maar wat er nog 
niet is, kan nog komen. In 2006 heeft 
de Belgische oud-wielrenner Roger de 
Vlaeminck zes renners in Zimbabwe 
geselecteerd om ze de kans te geven 
veldrijder te worden. Misschien zijn er 
ook wel Ghanezen te porren voor zoi-
ets en kan het land zich wellicht on-
twikkelen tot een nieuwe Afrikaanse 
wielernatie.
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Kritisch Stukje
door Jasper Vis

Het Buitenblad heeft voornemens. 
Goede voornemens. Zo geven wij bi-
jvoorbeeld elke editie een lid de kans 
zijn of haar kookkunsten ten over-
staan van de wereld te bewijzen, krijgt 
Jentzen een plaatsje om ongegeneerd 
de liefde aan z’n Kenny te verklaren 
(en dan vooral de glimmende, zilver-
en en witte onderdelen) en prijzen wij 
regelmatig ‘onze’ wedstrijdrenners de 
hemel in, opdat zij maar gemotiveerd 
aan de start van hun volgende koers 
staan. Het Buitenblad helpt dus (een 
beetje) mee aan een betere wereld.
Maar soms komen onze voornemens 
(helaas) niet uit.

Het was de bedoeling dat deze editie 
een ‘kritisch stukje’ over het bestuur 
zou verschijnen. Zo vlak voor de ALV 
leek ons de meest geschikte tijd om 
de bestuursgemoederen even flink op 
te schudden en ze op scherp te zet-
ten. De paniekaanvallen, angsten en 
slapeloze nachten die dit bij de bes-
tuursleden zou veroorzaken zorgt er 
alleen maar voor dat ze goed voor-
bereid - en met knikkende knieën (bi-
jzaak) - naar de ALV gaan. Het is dus 
voor hun eigen bestwil!
Echter, dit blijkt nog niet zo gemakkel-
ijk: het bestuur doet het namelijk ge-
woon goed. Ik noem op:
- Wat Matthijs precies doet is mij in 
ieder geval onduidelijk, maar ik heb 
geen klachten gehoord, dus hij schi-
jnt het goed te doen (wat het ook is). 
Hij houdt zelfs in de gaten of de IC 
wel op de tijd de agenda update. 
Conclusie: de voorzitter doet goed 
werk en heeft de touwtjes strak in 
handen.
- Er zijn nog steeds mensen die lid 
willen worden van de Domrenner en 
er is ook geen massale opzegging van 
lidmaatschap te bemerken. Bovendi-
en krijgt iedereen zijn of haar Buiten-
blad netjes op het goede adres. 
Conclusie: de secretaris doet goed 
werk.

- Ook de sponsoren zijn (nog) niet 
weggelopen. En dat de kledingbestel-
ling niet op tijd was kun je moeilijk 
Mary Rose aanrekenen; dat is immers 
elk jaar zo. 
Conclusie: de sponsorcommissaris 
doet goed werk.
- Uit betrouwbare bron heb ik ver-
nomen dat er een agenda was tijdens 
de tweede licentiehoudersvergade-
ring. Bovendien had ik mijn licentie al 
voor de kerst in huis. 
Conclusie: de wedstrijdsecretaris doet 
goed werk.
En, last but not least:
- De penningmeester is niet met de 
rekening naar Zuid-Amerika gevlucht. 
Of eh... toch wel. Maar hij is ook weer 
teruggekomen! 
Conclusie: de penningmeester doet 
goed werk.

U begrijpt: het was dus moeilijk voor 
uw favoriete redacteur om met een 
goed, doch kritisch verhaal te komen. 
En als er geen goed, kritisch verhaal 
te schrijven valt, volgt vrijwel autom-
atisch een slecht, kritisch verhaal. In 
dit geval heel slecht.
Het gedrocht, vol met vergezochte, 
ongefundeerde aantijgingen en dito 
complottheorieën, dat uit de pen van 
uw redacteur vloeide werd door dhr. 
van Berkel - alom geliefd Buitenblad 
veteraan - zonder pardon naar het 
prullenmeubel verwezen onder het 
mom van ‘doe toch eens normaal 
man’. Point taken.

Op zoek naar een volgend slachtoffer. 
Ditmaal viel het oog op onszelf; de 
Redactie. Een kritisch stukje over on-
szelf om de schijn van zelfkritiek op te 
houden. Maar alweer: er is geen kri-
tiek, want ons werk is gewoon goed. 
Heeft u klachten over uw Buitenblad? 
Dan ligt dat aan uzelf. Niet aan het 
Buitenblad; niet aan de Redactie. Dat 
is onmogelijk.

U begrijpt: opnieuw had uw redacteur 
moeite de pagina’s te vullen. Maar 
pagina’s dienen nu eenmaal gevuld te 

K
ri

ti
sc

h
 S

tu
k
je



worden, dus ging uw redacteur toch 
aan het werk. Na een lang en pijn-
lijk denkproces kon uw redacteur niet 
verder komen dan: het Buitenblad is 
afhankelijk van Sjaak, want als Sjaak 
op zijn hoofd valt verschuift de dead-
line meteen...

Dus...

Zucht...

Zo schiet het niet echt op natuurlijk. U 
zult het zonder kritisch stukje moeten 
doen deze keer.
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Ja hoor, we leven nog..!
door Mark van Manen

Alles wordt wel eens dood gewenst of 
gewaand, zo ook de InternetCommis-
sie (IC). Maar niets is minder waar, 
we zijn alive and tikking en hebben 
ons tot doel gesteld om de Domren-
nergemeenschap dit jaar te onders-
teunen in haar drang naar digitale 
saamhorigheid en het bieden van een 
platform voor messcherpe, ongefun-
deerde en buitengewoon kwetsende 
bejegeningen onderling. En met het 
ethisch besef van een 52x11* mod-
ereren wij ons suf op het forum en de 
Schreeuw, jullie houden ons in leven; 
daar zijn wij u dankbaar voor.

Om u een spiegel voor te houden en 
aan te geven hoezeer http://www.
domrenner.nl in uw ziel gekerfd staat 
zullen wij eens nader ingaan op de 
statistieken van dit pareltje op het 
wereldwijde web, ons kindje, jullie 
vrindje, dé website.

Beginnend met het grote plaatje van 
het jaar 2007. Ondertussen zijn de 
statistieken verzameld en met de 
betrouwbaarheid van een splinterni-
euwe Ultegra groep kunnen we stel-
len dat jullie een jaarcyclus kennen. 
Omdat iedereen ’s winters als een 
malle aan het trainen is zijn de bez-
oekersaantallen hoogst teleurstellend 
te noemen, zeker als men het afzet 
tegen de hoogtijdagen die de zomer 
ons weet te bieden. Domrenners zijn 
dus geen mooi-weerfietserts, en wij 
kunnen het weten, want statistiek 
liegt nooit.

Overigens zijn de bijzonder lage aan-
tallen in September en November 
vooralsnog een raadsel, personen met 
een uitgesproken mening hierover 
worden uitgenodigd om hun ideeën te 
spuien op de Schreeuw. Bij voorkeur 
in September of November, dan heb-
ben we hier volgend jaar geen last 
van. Voor de goede orde kunnen wij 
met grote zekerheid zeggen dat wij in 
het jaar 2007 444726 unieke bezoek-
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ers hebben mogen verwelkomen, wie 
dit zijn zullen wij straks verder op in 
gaan.

Na het jaaroverzicht wordt het hoog 
tijd om de maandelijkse tendensen 
op te maken. Hierbij kan met recht 
worden gesteld dat de internetpopu-
latie van USWV de Domrenner wordt 
gedomineerd door het vrouwelijke 
deel van de vereniging danwel dat ook 
het mannelijke deel een maandelijkse 
cyclus kent. U dient deze conclusie 
verder zelf te verifiëren, wij van de 
internetcommissie constateren slech-
ts, conclusies zijn ons vreemd, zoals 
u hierboven al wel hebt kunnen zien. 
Ofwel is de cyclus zodanig ingericht 
dat er meer gekeken wordt op dagen 
dat men zich emotioneel toch wat la-
bieler instelt of is er sprake van een 
psychosomatische contradepressie, 
Kaplan Meyer survival statistieken 
worden hier du moment op losgelat-
en. Zodra hier meer over bekend is 
hoort u hier niets van. 

Binnen de gemiddelde week kan ver-
volgens gekeken worden naar het 
klikgedrag van onze schaapjes. Ook 
hier waren wij wederom verwonderd 
over de statistieken die ter berde 
kwamen. In het weekend ligt men 
significant minder aan het internet-
infuus. Verklaringen kunnen worden 
gezocht in een verminderde mate 
van studieontwijkende aandoenin-
gen (de welbekende soa’s). Danwel 
in het verhoogde verlangen naar het 
oplopen van een SOA, maar dan in de 
meer bekende zin van het woord. Het 
blijft echter als een waal boven pa-
ter staan: de Domrenner houdt niet 
van internetten in het weekend, heel 
goed, je behoort immers af te zien 
op je stalen/aluminium/magnesium/
scandium/carbon ros in wedstrijd of 
op training, ga zo door dus.

Om nog een stapje verder te duik-
en in de online tijdbesteding van de 
Domrenners kijken we nog naar het 
dagverloop (totaal aantal bezoek-
ers per dag gemiddeld 1218.4). Het 
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Als Domrenner kan je geheel gratis en vrijblijvend 
een offerte voor een fiets laten maken bij

Cycles Dupree

Al jarenlang de grootste sponsor en trouwste supporter

Jean Paul Dupree
Croeselaan 98

Utrecht
030 2932592

(van tevoren afspraak maken)



schertst onze verbazing dat 5% van 
het totale bezoek zich tussen 122 uur 
des nachts en 7 uur des ochtends af-
speelt. Een corrigerende norse blik 
dient ons ten deel te vallen, u behoort 
dan te slapen om uit te rusten van 
een dag studie, training en verlan-
gen naar bijvoorbeeld introkampen 
en borrels. Zo ook geldt dat voor het 
abominabel lage bezoek in de vroege 
ochtenduren, maar dat is goed, top-
sporters komen traag op gang maar 
kunnen dan vol doorgaan, heeft met 
het type spiervezels te maken. Vanaf 
7 uur zien we een gestage toename 
van de bezoekersaantallen. En als de 
sprint in volle gang is weten de Dom-
renner door te snokken tot het bittere 
eind; we zien enig verval in cadans 
richting het avondeten (de gemiddel-
de Domrenner eet kennelijk tussen 
19:00 en 21:00, en wij kunnen het 
weten, want statistiek liegt nooit) om 
na het aanvullen van de koolhydraten 
door te stoempen tot de meet, ofwel 
00:00/middernacht. Chapeau racers, 
een goede voorbereiding is het halve 
werk.

Er blijft dan natuurlijk nog een aantal 
top 5 lijstjes

Top 5 bezoekers (naar IP-adres, ben 
je benieuwd of je hier tussen staat 
check je eigen IP adres op http://
www.watismijnip.nl (geen grapje). 
Random/dynamische IP adressen 
kunnen wij niets aan doen dat ons 
bmovl-filter hier via de Apex-server 
geen data over kan achterhalen:

1. 145.97.200.16 (24976 keer, Solis-
net)
2. 131.211.160.232 (9515 keer, So-
lis-net)
3. 213.84.164.71 (9280 keer, 
XS4All)
4. 145.97.221.252 (9146 keer, Solis-
net)
5. 145.97.202.159 (7908 keer, Solis-
net)

Het gaat hier dus om diehard bezoek-

ers, om een idee te krijgen: de gemi-
ddelde unieke bezoeker (aan de hand 
van het IP adres) heeft in zijn hele 
bestaan ongeveer 1500 keer de site 
van de Domrenner bezocht. We heb-
ben het hier dus over excessen, train-
ingsschuwend, digitaal tuig, levend in 
een andere wereld dan waar men ei-
genlijk behoort te leven…

Top 5 bezochte directories binnen de 
site:

1.Schreeuw    29.8%
2.Forum    20.3%
3.Wedstrijdsectie   2.5%
4.Domrennerarchief  2.1%
5.Tijdritsectie   0.75%

We kunnen dus duidelijk stellen dat 
de Domrenner niet op zoek is naar 
de laatste stand van zaken wat be-
treft de sportieve prestaties. Het so-
ciale belang van het anoniem keu-
velen over koetjes, kalfjes, elkaars 
moeders en conjo’s weegt kennelijk 
zwaarder. Zelfs als men bij naam en 
toenaam berichten plaatst wordt dat 
nog altijd als een nuttigere tijdsbes-
teding geacht dan het checken van de 
stand in de interne tijdritcompetitie of 
de aanstaande (trainings)koersen op 
de NEB, ZH, LE, GFT of MNC.

De laatste top 5 zegt wat over de 
digitale gesteldheid van onze klanten, 
welke browsers (voor de n00bs onder 
ons, dat is dat ding waarmee je over 
het net surft) worden er gebruikt?

1. Internet Explorer 82,871%
2. Mozilla Firefox   7,690%
3. Netscape   6,123%
4. Overig   2,192%
5. Safari   1,124%
    
Schokkend nieuws, de Domrenner 
leeft in een hopeloos achterhaald ti-
jdperk als het op browser aankomt. 
Waar de hippe internetter al lang en 
breed gebruik maakt van het uiterst 
veilige en betrouwbare programma 
Firefox (wereldgemiddelde +/- 15-
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17%) en IE aan het verlaten is, knarst 
de Domrenner nog vrolijk rond op een 
oude fiets. De analogieën zijn legio, 
het wisselen van fiets is immers een 
rotkarwei, de hele zut weer afstellen, 
ervaren hoe soepel en handig alles 
is aan de nieuwe fiets, harder gaan. 
Nee, we zullen nog lekker een tijdje 
doorfietsen op het oude bakbeest, 
vernieuwing is voor later. Of komt het 
dan toch doordat alle Universiteits-
computers met IE zijn uitgerust? De 
conclusie is aan u, wij constateren 
enkel.

Al met al kunnen wij zeggen dat 
hiermee het reilen en zeilen van de 
Domrenner online voor het eerst in 
kaart is gebracht. Wij hopen u met 
deze spiegel een blik gegund te heb-
ben in de dampende keuken van al dat 

online genot. Groet in het vervolg dus 
even de IC-leden als u ze tegenkomt, 
het zijn ook een soort van mensen.

Met vriendelijke groet namens de IC,

vM

* de 52x11 staat bekend als hebbende 
een uitzonderlijk gebrek aan moraal 
en ethisch besef, oftewel, jullie tiepen 
maar raak, wij vallen niet zo snel van 
onze nappalederen fauteuils. Ja
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Olympische sporters 
helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?

TRIAS 
Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland

Mississippidreef 61  3565 CE  Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508

info@triastotaal.nl



Bidonnen-actie een succes!

Tijdens het drukken van het vorige 
Buitenblad is er een mailtje, van 
mijn hand, rondgestuurd via de mail-
inglist. Het ging om de mogelijkheid 
om bidons aan te schaffen om een 
stel vrienden van me te steunen in 
hun (sportieve) strijd tegen kanker. 
De jongens hadden de opbrengsten 
nodig om hun startgeld voor Alpe 
d’HuZes te betalen. Dit startgeld was 
bestemd voor het KWF en zo kwam 
de opbrengst van de bidonnen-actie 
voor 100% ten goede van het KWF.

Begin februari zijn de sponsorbidons 
geleverd en zijn ook de openstaande 
rekeningen bij de Domrenners afge-
handeld. De domrenners hebben in 
totaal 42 bidons afgenomen voor een 
totaal van €168. Ik wil deze oranje 
rakkers dus ook in de bidonhouders 

gestoken zien tijdens de training. 
Sommige hebben naast de bidon-
houders ook de zakjes op de rug nod-
ig om de plastic gadgets tijdens de 
trainingen te kunnen showen. Voor 
Jeroen van der Stap is nog iets meer 
creativiteit nodig om de 10 stuks weg 
te moffelen…misschien onder het shirt 
en in de broek stoppen jongen?
Ik wil hierbij de afnemers bedanken 
voor hun bijdrage aan het laten sla-
gen van dit sportieve/goeie doel. De 
jongens hebben mede door jullie hun 
startgeld bij elkaar weten te sprokke-
len!

Jentzen
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Sport- & Orthopedische revalidatie

“Van Huis & Van ’t Klooster”

- Fysiotherapie en manuele therapie 

- Expertisecentrum knie & schouder

- Medisch testen en trainen

Catharijnesingel  82    Utrecht,  tel. 030-2317551



PAVIS logisch toch: de Ploeglei-
derscursus tweede dag

19 januari, de ploegleidercursus deel 
2. 

In het holst van de nacht mijn bed uit 
(9.00 uur) om op tijd bij de cursus te 
zijn.
De cursus begon met iemand die 
zichzelf heel erg belangrijk vond. Het 
onderwerp was: ”de reglementen”.
Ik heb eigelijk niet veel meer gehoord 
dan: “de reglementen zijn heilig en 
de voorzitter van de jury beslist“.
De goede man was voorzitter en ook 
nog wel internationaal, dus tel  uit je 
winst. Dat heeft hij minstens 20 keer 
vermeld. Hij wist te vertellen dat er 
heel veel reglementen zijn.
Samengevat: ” de jury heeft alti-
jd gelijk, zoniet dan treedt dezelfde 
regel in werking”. Dit onderwerp had-
den we kunnen overslaan, alles is op 
te zoeken op internet.
Wat voor ons belangrijk is is de prob-
lematiek rond het starten met of 
zonder ploegleider. Officieel is vóór 
elke start de aanwezigheid van de 
ploegleider en een mecanicien plus 
verzorger verplicht. Dat hebben we 
allemaal niet. We hebben wel een 
ploegleider zonder licentie. Zo’n li-
centie kost € 240.-.  Dat doen we effe 
niet dus.
Alle koersen waar we aan meedoen 
kunnen we regelen zonder deze ploe-
gleiderlicentie behalve het NCK.
Daar is met een daglicentie of als 
volger wel een oplossing voor te 
vinden. Er zijn ook nog andere mogel-
ijkheden te bedenken.
Verder zijn er dus heel veel regle-
menten Dat was het wel zo’n beetje. 
Ik had uit kunnen slapen.

Het volgende onderwerp was “Spon-
soring”. Een marketingbureau kwam 
een verhaal vertellen over het belang 
van sponsoring. Da’s duidelijk, Spon-
soren zorgen voor de poen. Om een 
sponsor te strikken is het van belang 
de sponsor duidelijk te maken wat het 

voordeel voor hem is.  Naamsbekend-
heid is wel het beste argument. Ook 
kun je afspraken met de sponsor mak-
en.  B.v. bepaalde artikelen alleen via 
de sponsor afnemen. Duidelijk is wel 
dat je de sponsor in de watten moet 
leggen. Dus ook in de loop van het 
jaar contact houden. Hij blij, wij blij.
Als vereniging zoek je sponsoren, 
je kunt ook als individu een sponsor 
zoeken. Voor beide mogelijkheden 
zijn er doelstellingen voor de spon-
sor. 
- specifiek
- meetbaar
- realistisch
- tijdgebonden
- doelgroep
- tegenprestatie ( wat beteken jij voor 
de sponsor).
Zeg nooit hoeveel geld je nog nodig 
hebt maar vertel dat de sponsor ei-
genlijk niet zonder jou kan.
Oftewel, met een beetje slim heen en 
weer praten moet er sponsoring los 
te peuteren zijn. Na dit onderwerp 
“open deuren intrappen” was het tijd 
voor de lunch.  Een beetje een ver-
loren ochtend.
De middag werd ingevuld door een 
sportpsychologe. Nou heb ik als bio-
loog/pedag-oog  iets tegen andere 
“ogen”. Dus onbevooroordeeld ging ik 
hier niet naar toe. Ik had al bedacht 
dat het wel weer een slap en zwever-
ig verhaal zou worden. Het tegend-
eel was waar. Het meisje (als je 55+ 
bent is 30- al gauw een meisje) dat 
het verhaal kwam vertellen had haar 
zaakjes perfect voor elkaar. Enthou-
siast, met goede voorbeelden en su-
per gemotiveerd. Echt genieten. Een 
vakvrouw. Moeilijk om dit verhaal sa-
men te vatten, er zat heel veel in. Ik 
ga het toch proberen.
Het thema was eigenlijk: “Hoe mo-
tiveer je mensen” of ,”hoe communi-
ceer je je met renners“. Eerst moet je 
dan kijken naar het leerproces: eerst 
ben je onbewust onbekwaam. Je kent 
je eigen tekortkomingen niet. Dan 
ben je bewust onbekwaam. Je weet 
waar het zit. Daar ga je aan werken. 
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Dan word  je bewust onbekwaam. Je 
weet wat er fout zit, daar ga je mee 
aan de slag en als je er niet meer over 
hoeft na te denken wordt je uitein-
delijk onbewust bekwaam. Dat is het 
einddoel.
Dan heb je nog  twee type mensen. 
Type 1 wil winnen van de rest van 
de wereld. Die willen in een koers zo 
hoog mogelijk eindigen. Als je aan de 
top zit is dat de manier van werken. 
Als het niet lukt is dat behoorlijk frus-
trerend 
Type 2 wil ook winnen, maar alleen 
van zichzelf. 0ok al wordt je laatste 
als je het beter deed dan de vorige 
keer dan heb je gewonnen (van jez-
elf). Is ook een prestatie. Minder frus-
trerend. Ook degene die als laatste 
eindigt heeft een prestatie geleverd 
naar zichzelf toe.
Een paar regels:
- mislukking bestaat niet, alleen feed-
back.
- openheid over behaalde resultaten.
- haalbaarheid voor de persoon in 
kwestie.
Een fantastische middag gehad, jam-
mer dat de tijd op was.
Het is volbracht. Het ploegleidercerti-
ficaat is binnen.

Wat mag u van uw ploegleider ver-
wachten:

a. Ongebreideld enthousiasme als ik 
goeie zin heb. Anders gewoon niet 
aan m’n kop zeuren.
b. Vervoer naar koersen voor max. 4 
fietsen met de “Viskar”. (5 kan ook 
nog met even puzzelen).  
Wil je alleen de aanhanger lenen 
dan wel zelf zorgen voor een witte 
kentekenplaat voor het  trekkende 
voertuig. 
c. Een volgwagen bij de klassiekers. 
Wel even zelf reservewielen en bidons 
meenemen.
Met als mecanicien heb ik mee : 
Mavis, Jasper (als hij zelf niet meeri-
jdt), of een ander die in staat is een 
wiel te verwisselen. 
d.  Het verrichten van kleine repara-

ties voor aanvang van de koers. De 
ploegleiderwagen is voorzien van 
gereedschap en reserve onderdelen. 
Zolang je het frame en wielen nog 
mee hebt kunnen we racen. 
Kabels, remblokjes, lagers, rem-
metjes, ketting, binnenbandjes, 
schroeven en moeren en de meest  
onvoorstelbare gereedschappen zijn 
aanwezig. Dit mede dankzij de Fa. 
Scholma.
Alleen wordt dan wel een “Domren-
nersticker” op het frame aangebracht 
en natuurlijk vind je dan ook ergens 
op het frame “PAVIS” in hele kleine 
lettertjes terug (sponsorbelangen).
e. EHBO-doos in de auto. Voor je 
dit weer verkeerd uitlegt, dat is zo’n 
kistje met verbandmiddelen.
f. Het beheren van de tijdens koersen 
veroverde premies. Dus: inleveren bij 
mij en ik zie wel wat ik er mee doe.  
Reglement c: artikel 28: Sub 3: “Alle 
poen moet naar de ploegleider”.

Pavis
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Beste Domrenners, 

Naast de kledingsponsoren die we voor onze vereniging hebben, is er ook 
nog zoiets als de Club van 100. Deze bestaat uit mensen die bereid zijn om 
de vereniging voor vijftig euro per jaar te sponsoren. Helaas bestond deze 
club begin van het jaar nog maar uit slecht één persoon. Mijn beide ouders 
vonden het ook wel leuk om dit te doen en sindsdien is de club uitgebreid 
naar drie leden. 
Omdat ik denk dat er wel meer enthousiaste ouders/kennissen/vrienden zijn 
die de vijftig euro per jaar best kunnen missen heb ik een wervingsbrief 
opgesteld. Ik vraag jullie hen deze te laten lezen.
Bij de brief is ook een automatische incassoformulier bijgevoegd. Hierop 
moeten ze hun gegevens invullen en bij het jaarlijks te doneren bedrag vijftig 
euro (meer mag natuurlijk ook). Het is ook mogelijk het bedrag gewoon naar 
de Domrenner rekening over te maken. 

Alvast ontzettend bedankt voor jullie hulp en hopelijk lukt het om op deze 
manier de club van 100 uit te breiden!

We maken er met zijn allen een succes van.

Groetjes,

Jolien
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“Zwaar vermoeiend dat wielrenners bestaan...”
Hedwig bewijst dat ook nieuwe leden zomaar op de quotelijst terecht kunnen 
komen.

Salou, ama-A traingskamp ergens in het vroege voorjaar. Sjaak vertelt ’s 
ochtends dat hij aan gaat vallen. Na 25 km een niet te steil bergje; ca 4-5%. 
Sjaak vliegt erin, maar moet na enkele kilometers afgeven, waarna Nivard 
ervandoor gaat. Na afloop verklaart Sjaak:
“Toen jij mij voorbij ging, voelde mijn hoofd als een tomaat die ging ontplof-
fen.”

“Ik kan 2 gigabyte kwijt op mijn telefoon, dat is zeker een hele pornofilm. 
Maar ik maak liever zelf porno.”
Sjaak tijdens het inmiddels beruchte Ama-A trainingskamp in Salou.

Verdere quotes (van Sjaak over hondjes) zijn door onze bron gecensureerd.

“Nog één zo’n opmerking en je eindigt deze dag in het gras.”
Ardennenkamp 2008: wanneer Matthijs K. aanlsuit bij de langzame groep 
(na de snelle groep te hebben moeten laten gaan) merkt Vis op dat hij twee 
groepen is gedegradeerd (tegen Vis één). 
De voorzitter is niet zo van deze opmerking gecharmeerd.
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Al meer dan 65 jaar een kwaliteitszaak 
Eigen fabrikaat fietsen, op maat en naar wens gebouwd

topservice, snel en bekwaam
1e klas fietsen

Amsterdamsestraatweg 414 a-b-c
 

3551 CX Utrecht tel. 030 - 244 19 71 

info@sneltweewielers.nl 





Oproep:

De Domrenner 

Borrel

Dinsdag 29 April
plaats: Café Ledig Erf

tijd: 21:00 uur

Thema:

Bier en fietsen: een goede combinatie!

Aanwezigheid Gewenst

Dresscode: Casual





CO VAN BEEK
Uw Fietsenonderdelenspecialist

100 m2 Fietsonderdelen
Accessoires – Schoenen – Fiets

en Regenkleding

Abus – Agu – Comus – Conti
Cyclops – Lake – Shimano
Sram – Schwalbe – Terry

Springweg 16 – Utrecht
030 – 231 99 33

www.covanbeek.nl
www.bikepartsonline.nl
www.politiefiets.nl



Note van de secretaris...
door Jolien Janssen

De zomer begint eraan te komen en dat is te merken aan het aantal nieuwe 
leden, we hebben er deze keer maar liefst 8 nieuwe leden bij! Dit zijn ze:
Jorik Visscher, Joyce Vrijenhoek, Niels Snijders, Robert Berkovits, Teun van 
de Merwe, Valentijn Bon, Yohan de Klein en Yvon Ariese. 
Helaas zijn er ook twee leden die hebben aangeven dat ze na dit jaar geen lid 
meer willen zijn. Dit zijn Angelique Wammes en Robert Albers. 

Wij feliciteren...

April
02 Judith Dijcker (1982)
04 Gabi Janssen (1986)
08 Tim Vlek (1980) 
13 Nivard Kagie (1984) 
17 Maarten Deenen (1979)
19 Lexan Pieterse (1980)
20 Mark van Manen (1984)
27 Steven van Berkel (1983)

Mei
03 Merel Wuisman (1986)
08 Folkwin Hulshof (1976)
18 Jeroen Punt (1985)
20 Wouter van Leeuwen (1981)
21 Joen Hermans (1989 - jongste Domrenner)
29 Linda Groenveld (1985)

Juni
06 Harbert Heins (1981)
08 Bouke Rooze (1982)
15 Lian Stouthard (1988)
26 Arthur van den Doelen (1981)
27 Peter Douwstra (1985)
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