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Foto omslag 

Criquielion-official: hulpmotors niet toegestaan! 
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"Waarom?" 

 

Ik heb me vanaf het moment van mijn allereerste geboorte al afgevraagd, wat de 

reden was dat ieder zichzelf respecterend magazine een redactioneel bevat. Vaak 

wordt in zo'n redactioneel reeds verklapt wat er in de pagina's die volgen volgt. 

De te breken spanning is gebroken, alle plezier vergalt, een stapel papier zonder 

twijfel in de jisketfet gedeponeerd en daarmee een half regenwoud onnodig 

verbrand. Ik geloof dat ik maar het best eens snel (tweewielers, wereldzaak) 

even mijn grote mondje kan houden, 

 

Geert Scholma, wormvormig aanhangsel van de redactie 

 



"September Triest?" 

 

Nou moet ik zeggen dat op het moment dat ik dit zit te schrijven, de zon 

schijnt. Maar de afgelopen tijd is het weer ons wielerliefhebbers niet erg goed 

gezind. Tijdens de Criquielion heeft de regen flink toegeslagen, toch hebben 

alle Domrenners dit jaar de finish gehaald. Er zijn er maar weinig die progressie 

hebben geboekt in de tijd.  

De maand september is afgezien van het weer altijd een beetje een trieste 

maand. Het is namelijk de laatste maand dat er op een normale manier ’s 

avonds gefietst kan worden. Daarna is de hard werkende student aangewezen 

op het weekend. De minder hard zwoegende leermachine kan natuurlijk 

gewoon overdag fietsen en is misschien juist geen leermachine. Een aantal 

anderen (waaronder ikzelf) doen het anders en herinneren zich dat ze naast het 

lidmaatschap van de Domrenner ook nog lid zijn van de schaatsvereniging. 

Dus worden de smalle ijzers weer uit de kast gehaald en wordt de conditie op 

een andere manier op peil gehouden. 

Ook de Domrenner zal een alternatief bieden om de conditie op peil te 

houden, het is namelijk de bedoeling dat er komende winter weer gespind gaat 

worden. Op deze manier kun je je in een zaaltje op een fiets helemaal in het 

zweet fietsen. Een leuke manier om toch te trainen. 

Verder is het natuurlijk zo dat het collegejaar weer begonnen is, het 

eerder genoemde verhaal over een trieste maand gaat ook daarvoor op. 

Einde vrijheid en er moet weer gewerkt worden. Maar het begin van het 

college jaar heeft ook zo zijn positieve kanten. Namelijk de instroom van 

nieuwe leden, weest welkom. Enne voor alle leden geldt natuurlijk, zie je een 

student op een racefiets, pak hem/haar bij zijn/haar oren en sleur ze mee naar 

Olympos, laat ze een basiskaart kopen en een tientje dokken. En weer een 

nieuw lid. Laat de vereniging groeien. 

De maand september is toch een belangrijke maand voor de Domrenner. 

Naast alle hiervoor beschreven feiten, kent de maand september nog een 

belangrijk punt. Voor de meesten van jullie is het niet direct zichtbaar, maar 

het bestuur is weer hard bezig om naar een einde te werken. Dit om het nieuwe 

bestuur met een schone lei te kunnen laten beginnen. 

Al met al is de maand september toch een maand waarin veel mooie 

dingen gebeuren. En dat nog naast alle wedstrijden als het NSK en de 

Nederlandse Club Kampioenschappen. 

 

Ralph 

 

Domrenner homepage, emailadres en emaillijst 

De Domrenner heeft een eigen emailadres en een echte emaillijst, 

waarmee je mailtjes naar al je ploegmaats tegelijk kunt sturen. Het 

Domrenneradres is uswd@studver.uu.nl, het emailadres van de lijst is 

domrenner@listbot.com  Je kan je in of uitschrijven voor de lijst op 
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onze homepage www.studver.uu.nl/~uswvdom 

 

Clubkleding 

Een nieuwe stand van zaken wat betreft de kleding: Voor de aanschaf 

van kleding voor het nieuwe seizoen moet er absolute duidelijkheid 

bestaan over de sponsornamen die op shirts en broeken komen te staan. 

Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan het binnenhalen van deze 

toekomstige sponsors. Via de Domrennermailinglist zijn jullie namens het 

bestuur en sponsorcommissie reeds gevraagd na te gaan of er binnen de 

familie- en kennissen-kring mensen voorkomen die belangrijke posities 

innemen bij bedrijven die als potentiële sponsors kunnen worden gezien. 

Tot nu toe heeft dit verzoek nog niet geleid tot enig resultaat, maar staan 

nog steeds open voor suggesties 

 

Maandag-training 

Het seizoen rest nog een eental officiële maandagavondtrainingen, waar 

René Lamphen zoals gepland weer als vanouds de spreekwoordelijke 

touwtjes in eigen handen neemt. Deze trainingen staan nog steeds open 

voor alle domrennerleden, kom komende maandagen en zet de benen 

voor de laatste malen nog eens goed warm voor ze gedurende de winter 

in het vet worden gezet tot het volgende voorjaar. 

 

Spinning 

Voor de mensen die de benen 's winters niet in het vet wensen te 

zetten worden uiteraard net als afgelopen winter weer 

spinningtrainingen verzorgd. Deze trainingen vinden ook weer 

plaats op Olympos op donderdag om 21:15 - 22:15 uur 

 

Borrelen 

Voor de tweede maal in de Domrenner-historie zal er een borrel gehouden 

worden. Deze borrel vindt plaats in of bij Het Ledig Erf op de laatste 

donderdag van de maand, 28 september om 21:00 uur.  



"Waarom Voortbestaan?" 

 

 

Deze zin had de eerste zin van een mooi en ontroerend verhaal kunnen zijn. 

Maar dat is het niet geworden. Zonder dat die zin het zelf beseft is ze de aanzet 

geweest tot een vervolgreeks van zinnen die allemaal over zichzelf gaan. Dat 

kun je ook over de tweede en de derde zin zeggen. Of over deze. Of deze.   

Net zoals de bovenstaande zinnen bestaan alle levende wezens, waaronder 

wij mensen, omdat wij nu eenmaal bestaan. Zoals de ene zichzelf bevestigende 

zin de opmaat vormt voor een volgende zin, zonder iets eeuwigs of origineels 

achter te laten, zo worden wij mensen geboren uit onze ouders en laten wij op 

een dag onze kinderen los op de aarde. Er zijn mensen die beweren dat dit de zin 

van het leven is: zorgen dat de soort voortbestaat. Maar wat heeft het voor zin 

om iets wat op zichzelf geen zin heeft (de individuele mens) te laten 

voortbestaan. Dat spreekt zichzelf tegen. 

Het is dus de kunst om jezelf los te rukken uit de mallemolen van het 

genadeloze voortbestaan. We moeten van onszelf een individu maken. Geheel 

in dat opzicht besloot ik een paar weken geleden om mijn fiets, een Jan Janssen 

Paris Nice uit 1997, te ontdoen van haar groepsidentiteit. Met heel fijn 

schuurpapier ontdeed ik haar van haar dunne blanke huid, waarna ik 

verschillende nieuwe huiden aanbracht in de vorm waarin ik haar het mooiste 

vond. Mijn fiets is nu een echte, unieke VDV uit 2000, los van alle Jan Janssen-

fietsen tussen wie ze is grootgebracht, los van haar geboortejaar 1997, los van 

het feit dat er na haar nog honderden precies dezelfde fietsen zijn gebouwd. 

Mijn fiets is nu een zin die alleen ik heb geschreven. Klaar voor een heerlijk 

zinloos leven. 

 

 

Frank van der Velden. 
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 Hoewel er voor de licentiehouders nog een paar wedstrijden op het 

programma staan, denk ik dat voor een gedeelte van de toerders het seizoen 

zo’n beetje afgelopen is. De toercommissie organiseert dan ook, behalve de 

tijdrit van de Grote Schaatsvierkamp (zie hierover elders in dit blad), geen 

activiteiten meer voor dit jaar. Rest mij nog verslag  te doen van de laatste 

bezigheden. 

Zo was er op zondag 20 augustus een toertocht, namelijk de “klimtocht 

van Bult tot Hucht” over de Utrechtse Heuvelrug. De opkomst viel helaas 

wat tegen; Alleen Suzanne, Rien en Sander kwamen opdagen. Hierdoor lieten 

we ons uiteraard niet uit het veld slaan en we legden gedrieën de 100 km. af. 

Het weer was  voor zover ik me herinner vrij aardig en het stuk gebak op een 

terras smaakte ook goed. Voor verdere toertochten zullen jullie moeten 

wachten tot volgend jaar, wanneer mijn opvolger een nieuw programma in 

elkaar zal draaien. 

Het volgende weekend vertrokken we naar Limburg voor het intro-kamp. 

Hoewel er helaas geen echte nieuwe leden meegingen om geïntroduceerd te 

worden, waren er wel enkele wat minder bekende mensen die al langer lid 

waren, zoals Simone, Emiel en Barend, die nog met de vereniging bekend 

gemaakt moesten worden. Verder gingen de “oude” leden Joost, Thijs H, 

Geert, Joris, Ralph, Martin en Sander mee. Olaf werd helaas een paar dagen 

voor het kamp ziek en kon niet mee.  

Per trein en voornamelijk per busje vertrokken we naar Schin op Geul, 

waar we verbleven op camping “Schoonbron”, een ruime en gelukkig ook 

rustige (zie intro-kamp vorig jaar) familiecamping. Nadat de tenten opgezet 

waren werd er gefietst, waarbij natuurlijk de nodige strijd geleverd werd op de 

verschillende hellinkjes. Na het eten werd de campingbar opgezocht, die 

aardig gezellig bleek te zijn. Onder het genot van amaretto-jus, rare biertjes en 

dubbele whisky’s werd er wat gekletst en daarna gepooled. Vervolgens ging 

iedereen redelijk op tijd naar bed om op zaterdag weer fit te zijn. 

Op zaterdag zouden we eigenlijk de grens met België oversteken om in 

de Voerstreek wat rond te fietsen, maar we besloten de route wat in te korten 

om op tijd op de Eyserbosweg te staan. Hier kwam namelijk de Ronde van 

Nederland voorbij, zodat we al onze (inter)nationale wielerhelden in het echt 

konden zien zwoegen. We zagen onder andere Michael Boogerd die aan kop 

van het peleton sleurde met Erik Dekker in zijn wiel en Ludo Dierxsens in een 

groepje gelosten. Ook de profs bleken op de Eyserbosweg vooral stoempend 

omhoog te gaan. ’s Avonds werd er na het eten (nadat Ralph en Martin 

alweer huiswaarts waren vertrokken wegens andere verplichtingen) bij de 

tent wat gedronken, en hoewel het eigenlijk na 22:00 uur stil moest zijn op de 

camping had niemand last van ons aangezien we op een geheel afgezonderd  

veldje stonden. Hierbij kreeg Sander tot zijn grote verbazing een heuse 

bolletjestrui uitgereikt voor zijn snelle klimwerk in de Alpen. (Het idee 

hiervoor blijkt op de borrel die voor de vakantie gehouden werd ontstaan te 

zijn. Bij deze wil ik iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken. 
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Ik zal volgend jaar natuurlijk proberen deze trui nog extra waar te maken, 

aangezien dat dit najaar niet echt (lees: echt niet) meer gelukt is.) Daarna gingen 

we weer naar de bar en na nog wat meer drankjes besloot een dapper viertal, te 

weten Joost, Joris, Geert en Sander, om 1:00 uur ’s nacht de Keutenberg te gaan 

bedwingen (op de fiets wel te verstaan). Dit was vooral een donkere 

aangelegenheid. We hebben wel geprobeerd wat foto’s te maken met Geerts 

gloednieuwe toestel, maar deze zijn nog niet ontwikkeld. Iedereen kwam veilig 

weer beneden en ging naar bed. 

Ook op zondag zou er nog gefietst worden, maar bij het wakker worden 

deden we een onprettige ontdekking: alles was grauw en druilerig en van de 

meeste personen was de fietskleding doorweekt. Dat werd dus niets meer met het 

fietsen en we besloten maar weer eens de bar op te zoeken, voor warme chocomel 

dit keer. Later klaarde het toch nog op en werd er door enkele mensen (zelfs 

droog) gefietst. Vervolgens pakten we de tentjes in en vertrokken richting 

Utrecht. Al met al was het dus een goed verlopen en gezellig kamp en camping 

Schoonbron is zeker voor herhaling vatbaar, alleen moeten we volgend jaar 

proberen ook wat nieuwe leden mee te krijgen. 

Het weekend na het intro-kamp vertrokken we weer naar het zuiden; nu 

echter zelfs tot in België om in La Roche en Ardenne deel te nemen aan de 

Criquelion. We waren met z’n zevenen; Geert, Jan Willem, Joost, Casper, Ralph, 

Martin en Sander. Op de camping, waar we dit jaar voor de afwisseling eens in 

het daglicht onze tent opzetten, voegden ook Suzanne, Arina, Rien en Bram zich 

nog bij ons. Verder verbleven elders in La Roche ook nog Don, Ilus en Stef. Al 

met al was er dus een recordaantal Domrenners aanwezig. Er werd nog redelijk 

bijtijds gegeten bij Italiaanse en Chinese restaurants om daar de nodige 

koolhydraten te stapelen. 

De volgende ochtend, op de grote dag, zag het weer er bedroevend slecht 

uit: regen, wind en alles grijs. Toch moest er gestart worden, door sommigen 

vanuit het “gouden” startvak. De tocht bleek weer zwaar te zijn, maar zelfs ik 

slaagde er in tegenstelling tot vorig jaar in hem uit te rijden. Ilus, Arina en Stef 

beperkten zich tot de Petit Criq en van de deelnemers die de grote Criq (176 km.) 

reden bleek Joost de snelste. Er werden de volgende tijden neergezet: 

 

Dames:  

1.Suzanne 7:43:06  

(Helaas kon Suzanne de podiumplaats die ze vorig  

jaar behaalde –ze werd toen heel knap tweede- niet behouden en ze werd nu 

vijfde in het totaalklassement.) 

 

Heren: 

1.Joost  5:44:33  6.Sander  6:11:18 

2.Don 5:45:27  7.Casper  6:29:17 

3.Ralph 5:50:28  8.Jan Willem 6:33:14 

4.Geert 5:50:39  9.Rien  6:41:50 

 5.Martin 6:02:55  10.Bram  6:41:50 



   

 

Helaas dus geen goud voor Martin (valpartij door overstekende 

toeschouwer), Sander (vorm kwijt & geen liefhebber van slecht weer), Jan Willem 

(de laatste tijd te weinig getraind) en Casper (het hele jaar te weinig getraind). 

Voor zover ik weet hadden Rien en Bram geen gouden ambities. 

Nou, dit was het toergebeuren voor dit jaar. Ik vond het een leuke bezigheid 

en hoop volgend jaar iedereen weer met hetzelfde of een nog groter 

enthousiasme terug te zien bij de toer-activiteiten. Toercommissieleden (Olaf, 

Rien en Tijs W.) bedankt voor jullie hulp! 

 

Namens de Toercommissie, 

Sander Smits. 



 

 

 

 

 

Wordt gesponsord door:  
 

 

 

 

 

 



 Kop over Kop over Kop 
 

Allereerst wil ik Rien bedanken voor het overgeven van de kop, al valt het wel 

zwaar om na lange tijd heerlijk beschut achter Rien te hebben gereden, nu 

opeens vol in de wind te zitten. Tijdens de Criquielion was mij al gebleken dat 

samenwerking, en dan vooral met de ander op kop, zeer voordelig is. Oók in de 

heuvels, waar iedereen van te voren vertelde dat samenwerken niet zou lukken, 

en waar iemand achteraf nog opperde dat een van ons wel zou hebben 

ingehouden. Een terechte gedachte, want hoe is het mogelijk dat twee fietsers 

een zo gelijk tempo kunnen hebben? Het antwoord hierop is dat niet alleen het 

fysische windvoordeel, maar ook psychische factoren een rol spelen. Op een 

vlakke weg met tegenwind is het overduidelijk wat het nut is van uit de wind 

fietsen achter een grote, brede renner die niet teveel zwabbert (Rien o.i.d.). In 

een afdaling is dit al twijfelachtig. De snelheid, en daarmee de luchtweerstand, 

zijn dan groot, en dus is er veel extra snelheid te behalen door uit de wind te 

fietsen. De vraag is alleen of je daar in een afdaling wel op zit te wachten. Zeker 

als een afdaling wat steiler is, word je snelheid niet bepaald door je benen en de 

weerstand, maar door je hoofd en je remmen oftewel de toestand van het 

wegdek, de scherpte van de bochten en de hoeveelheid risico die je wilt nemen. 

Dit laatste wordt door sommigen (Ralph??) ook wel verward met de mate van 

vaardigheid in het afdalen. In een klim, en zeker in een steile klim zoals er 24 in 

de Criquielion zitten, is de snelheid zo laag dat de luchtweerstand geen rol van 

betekenis speelt. Ook in de klim spelen dus alleen nog psychische factoren. De 

wil om niet onder te willen doen voor een ander is hierin altijd belangrijk. 

Hieraan zit natuurlijk wel een grens. In de Criquielion zijn de beklimmingen zo 

kort dat er nog iets anders meespeelt. Na iedere klim komt er weer een afdaling 

waarin je kan herstellen. Het is dus prima vol te houden om in iedere klim met 

verzuurde benen in het wiel van een ander te blijven hangen, herstellen mag in 

de afdaling en op stukken (vals)plat kan er dan weer volop van het 

windvoordeel genoten worden. Ook buiten de Criquielion om blijken de 

psychische factoren misschien nog wel van grotere invloed te zijn dan de 

fysieke. Het gebeurt namelijk dat de psyche zo zwak is dat een beetje regen 

sommige fietsers al tegenhoudt om  

sowieso aan een fietstocht te beginnen. En als je dan niet eens aan een tocht 

begint, dan wordt het fysieke ook niet getraind, waarna....de bekende vicieuze 

cirkel. Om deze cirkel toch te doorbreken voor bedoelde fietser, geef ik hem nu 

de kans om dat in een volgende kop over kop te doen. Gert-Jan Kreeft doe je 

best! 
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"Angst voor het onbekende" 

 

 

Vrijdagavond 30 juni, de vooravond van de Cyclosportieve tocht La 

Marmotte . Vijf domrenners, Joost, Peter, Jan Willem, Sander en 

ondergetekende zijn aanwezig in de Franse Alpen op een viersterrencamping 

gelegen in het pitoreske Rochetaillée. De naam die gegeven is aan een dorpje 

aan de voet van een sterk getailleerde rots nabij Bourg d'Oisans, waar de 

startschot van de tocht de volgende ochtend om kwart over zeven gegeven zou 

worden. Het is helder die avond en samen met Sander besluit ik een eindje van 

de camping verwijderd, aan de weg die ons later zou leiden naar de col de la 

Croix de Fer, de sterren te gaan bekijken. Vanwege de aanwezigheid van een 

groot en felgroen neonreclamebord zijn we gedwongen een behoorlijk eind te 

lopen, maar eenmaal het bord gepasseerd bevinden we ons dan ook wel echt in 

het aardedonker. Een vijftal minuten gaan voorbij terwijl ik met Sander het rijtje 

afga van de voor menigeen bekende en gemakkelijk te identificeren 

sterrenbeelden. Voor de zoveelste maal kom ik tot de conclusie dat ik me nog te 

weinig verdiept heb in de klassieke sterrenkunde. Er valt weer te weinig te 

herkennen in de eindeloze kudde lichtpuntjes boven me. Ik neem me voor me er 

in de toekomst meer in te verdiepen. Misschien volgend jaar. 

En dan... heel erg zachtjes is het te horen in het struikgewas voor me. Een 

licht knisperend geluid, gelijkwaardig met het ruisen van de wind door de 

aanwezige inmiddels uit de kluiten gewassen maïsplanten. Het knisperende 

geluid zwelt enigszins aan, nauwelijk hoorbaar en ik kijk even naar Sander. Ook 

Sander heeft zijn blik aandachtig gericht op het, vanwege het donker, slecht 

zichtbare veld voor ons. Ondanks het feit dat mijn ogen aan het donker gewend 

zijn, kijk ik aan tegen een zwarte muur. Een muur die zich bevindt achter een 

ondiepe en smalle met gras begroeide greppel. Geen prettig gevoel, je kijkt wel 

maar je ziet niets. Voor mijn gevoel bevind ik me in the middle of nowhere, ver 

verwijderd van de camping en niets of nietmand in de buurt. Een angstig gevoel 

bekruipt me, nu het geluid wederom in sterkte toeneemt. Ik neem een stapje 

terug en zie dat Sander mijn voorbeeld volgt. Op het zelfde moment bereikt het 

geluid een sterkte, waar we allebei niet meer in goed fatsoen mee kunnen leven 

en langzaam zetten we nog een aantal stappen terug naar achteren. "Hoor je dat 

ook?" fluister ik tegen Sander. "Ja", antwoordt Sander weifelend, "het klinkt 

echt hard, wat zou het kunnen zijn?” De achterwaarts gerichte stappen gaan 

over in een rustig wandeltempo, een sneller wandeltempo en uiteindelijk een 

sprint terug richting de camping.  

"Tjongejonge, ik weet niet wát het is, maar het is groot. Of het een wolf, 

wilde kat of gewoon een grof uitgevallen rat of marmotte is zou ik je niet kunnen 

vertellen, maar ik had het naargeestige gevoel dat er ook wel eens een man in 
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die struiken had kunnen zitten. Ik voelde me echt even niet goed worden.", 

vertelde ik Sander. Sander was het met me eens dat het moment zeker zo 

beangstigend was, dat onmiddelijke evacuatie uit het gebied noodzakelijk was. 

Maar achteraf objectief beschouwd had het net zo goed een heel klein lief beestje 

kunnen zijn, dat ons ongewild in de maling heeft genomen. Wel een heel lief klein 

kutbeestje dan dat ons met zijn lieve kutgeluidje toch behoorlijk de stuipen op het 

lijf heeft gejaagd! 

 

Twee dagen later... Net met de complete groep uit eten geweest in het nabij 

gelegen pizzarestaurantje aan de beruchte weg. Sander en ik hebben onze 

ervaring niet onder stoelen of tafels gestoken, en vrijdagavond de hele 

gebeurtenis nog uitgebreid verteld aan de rest. Het verhaal dat alleen niet zo 

krachtig overkwam als dat het in feite wel was. Na sterk aandringen van Sander 

en mij blijven we nu met vijf man sterk op de plek des onheils staan om nogmaals 

hetzelfde geritsel te doen opwekken. Ook nu gebeurt weer van alles in de 

bossages voor ons, het geluid blijft nu echter op een matige sterkte. Niet erg 

verontrustend vind men. We besluiten, onder leiding van Joost, via een 

zijweggetje over de greppel heen achter op het veld zelf te gaan kijken. Op het 

zelfde niveau als het geritsel zelf blijkt alle geritsel uiteraard ineens verdwenen te 

zijn. Dat zal je nou altijd hebben.  

Dan verraden lichtbundels vanuit de verte de komst van een groep jongeren 

die ook op de camping vertoeven en die net als wij de avond in het 

pizzarestaurant hebben gegeten. Wij duiken weg achter de maïskolven en zijn op 

die manier niet zichtbaar vanaf de weg. De groep loopt nu ter hoogte van onze 

schuilplek en bij wijze van grap beginnen we zelf nu een ritselend geluid op te 

wekken. Joost is de meesterritslaar. De jongelui hebben het geritsel in eerste 

instantie niet in de gaten en Joost gaat over op plan B, imitaite van een groot 

woest beest. Als een losgeslagen beer rukt hij aan de maïsplanten en springt als 

volleerd boskangoeroe op en neer. Tevens loopt hij in het tempo van de groep 

mee, nog meer de aandacht trekkend. In de groep gaat nu toch wel gemompel op. 

"Wat is dat?, er zit daar echt wat in die bossen", zegt één van de jongens. "Ach 

joh, laat zitten. Misschien is het wel een moeder eland die haar jong verdedigd. 

Als die beesten zich bedreigd voelen kunnen ze gekke dingen doen, laten we 

doorlopen". En zo loopt de groep, duidelijk beangstigd, snel door naar de 

camping.  

 

Een visieuse cirkel? Mensen die, gedreven door angst voor het onbekende, 

nooit de waarheid zullen achterhalen en tot aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijk zullen sterven in ontwetendheid. Een verleden vol vraagtekens en 

onbevredigde verlangens achterlatend. Durf te leven en stel je bij het nemen van 

belangrijke of minder belangrijke beslissingen in dat leven in op het ergste, op 

rampenscenario's. Niets zal je dan nog tegenvallen en de zwaarste op de maag 

vallende powerbars zullen goed te verteren zijn.   

Deze theorie toegepast in de praktijk betekent dit, doorgetrokken naar de 

benarde confrontatie van Sander en mij met het onbekende op de bewuste 



vrijdagavond in de Alpen, het volgende. Hoogstwaarschijnlijk bevond zich in de 

bosjes, een meter van ons verwijderd, een kleine onbenullige egel, die op zoek 

naar zijn geliefde de weg over wilde steken. Stel dat Sander en ik de instelling 

aangenomen hadden voor niets of niemand terug te zullen deinsen, in de 

veronderstelling zeer gruwelijk te zullen sterven, dan zou het verschijnen van de 

egel toch wel een behoorlijke psychische meevaller zijn geweest. Toepassing van 

de theorie betekent dus aan de andere kant dat dit verhaal dan niet geschreven 

had kunnen worden. De vraag mag serieus gesteld worden of dit een bevestiging 

van de theorie betekend. Heb ik u als lezer al eens verteld dat de wondere wereld 

waarin wij leven wel erg dubieuze en dubbelzinnige kenmerken heeft? 

 

was getekend, 

 

uw aller professor in de velodynamica  

 



De Verschrikkelijke 

Monstertijdrit 
 

Het is gelukt! Twee jaar geleden, in september 1998, vertrok ik zielig en 

alleen, met op het dak van de auto één fiets, richting het Naarderbos. Ik werd 

door de rest van de club voor gek versleten dat ik mee ging doen aan de 

Monstertijdrit, een tijdrit van 120 km door de polder van Flevoland, 

georganiseerd door de IJSVU uit Amsterdam. Ik reed toen 3:42, was erg 

tevreden met mijn tijd en wilde het jaar daarop zeker weer aanwezig zijn. Met mij 

reed ook Joost mee in 1999. Nog steeds geen auto vol, maar een begin. Wij 

allebei reden de tocht niet uit. Ik reed stootlek en kon niet meer plakken en 

vervangen en Joost raakte de weg kwijt. Dit rook naar revanche, dus ik had 

zeker verwacht dat Joost ook weer in 2000 mee zou gaan. Maar toen bleek niet 

alleen Joost, maar nog drie mannen mee te gaan. Het was me gelukt! Met een 

auto vol Domrenners naar de Monstertijdrit. 

Aan de start: 24 heren en 3 dames. Gefinisht: 21 heren en 2 dames. En wie 

waren 1, 2 en 3? Ja ja, drie van de vijf afgevaardigden uit Utrecht. Nu weet ook 

Amsterdam waar Utrecht ligt. Het was weer afzien geblazen, maar het weer zat 

mee. Vlak voor de start regen, en toen pas na de finish en de wind waaide niet te 

hard. Het parcours was dit jaar 6 km ingekort omdat een deel van de route te 

slecht was. De tocht was dus 114 km lang. Vooral terug over de dijk van 

Lelystad naar Almere ging de gemiddelde snelheid hard omlaag. Bij aankomst 

was er gelukkig warme soep met knakworst en bolletjes, een geslaagde dag. 
 

tijden en klassering Domrenners 

(voor een volledige uitslag: www.ijsvu.nl) 

 

1. Ralph Meijer 2:59 

2. Joost Hectors 3:04 

3. Jan Willem Leeuwis 3:12 

6. Geert Scholma 3:18 

12. Sander Smits 3:24 

Volgend jaar een bus vol Domrenners?  

Jan Willem Leeuwis 
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De interne tijdritcompetitie van dit jaar loopt alweer op z’n einde en 

sommige mensen dachten zelfs dat hij al afgelopen was. Maar niets is minder 

waar; op zaterdag  7 oktober zal namelijk nog de tijdrit van de Grote 

Schaatsvierkamp, waarvan het er lang naar uitzag dat hij helemaal niet meer 

verreden werd, georganiseerd worden.  

Op dinsdag 12 september werd er nog gestreden op het parcours Vechten-

Werkhoven-Vechten, waarbij Ralph, voor het eerst in de 

Domrennergeschiedenis met een dicht achterwiel, zijn eigen parcoursrecord aan 

diggelen reed. Er waren de volgende uitslagen: 

 

Ralph gaat nu aan de leiding in het klassement, maar wordt op de voet 

gevolgd door Joost. Zie voor dit klassement en een uitgebreider verslag van 

deze tijdrit de Domrenner-homepage: www.studver.uu.nl/uswvdom.  

Uiteindelijk zullen voor de eindstand in het klassement de beste 6 

resultaten van de in totaal 8 georganiseerde tijdritten meetellen. Bij de heren 

niet-licentiehouders en de dames zijn de overwinningen al zeker voor 

respectievelijk Joris en Suzanne. Bij de heren licentiehouders kan het echter nog 

spannend worden. Op het moment zijn de 5 beste resultaten van Ralph 3 eerste 

plaatsen en 2 tweede plaatsen. Joost heeft 2 eerste plaatsen en 3 tweede 

plaatsen. Als Joost de Schaatstijdrit wint en Ralph wordt niet tweede, dan heeft 

Joost gewonnen. Als Joost wint en Ralph wordt wel tweede, dan staan de heren 

gelijk. Als Ralph wint maakt het niet uit wat Joost doet, want dan heeft Ralph 

sowieso gewonnen. Dit wordt dus een spannende ontknoping. Wil je deze live 

meemaken, kom dan op zaterdag 7 oktober om 12:00 uur naar Olympos, 

vanwaar we richting Nieuwegein zullen vertrekken. Ik hoop jullie dan allemaal te 

zien, of een andere keer op een training of op de borrel van donderdag 28 

september,  

 

de groeten, 

 

Sander Smits. 

naam tijd gem.snelheid categorie 

Ralph Meijer 17:45:90 43,2 km./u licentiehouders 

Joost Hectors 18:55:59 40,6 licentiehouders 

Ronald Franken 19:06:15 40,2 licentiehouders 

Geert Scholma 19:26:84 39,5 licentiehouders 

Barend Rip 23:25:21 32,8 niet-licentiehouders 

Bart Thielen 23:38:04 32,5 niet- licentiehouders 
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"Ziek" 

 

Het zou mijn laatste topprestatie worden. Een soort afscheidsfeestje. 

Daarna kon ik mij net als opa eervol terugtrekken. Toen ik mijn banden 

oppompte scheurde het verteerde rubber meteen uit. Ik had dit toen al als 

voorteken moeten beschouwen. Maar niets kon mijn optimisme keren. Ik had 

nieuwe bandjes, een gouden startplaat, veel eten en drinken en bovenal veel 

mentale kracht. Niemand kon vermoeden, op een enkele Geert na, wat mij te 

wachten stond. 

Het regende zachtjes toen ik opstond. Met een vuilniszak over mijn 

domrennergeel bibberde ik naar de startlijn. Van Jan Willem nog een laatste fles 

doping leeggedronken. De bidon uiteraard in het publiek geworpen en dan 

starten. Ik zou in tegenstelling tot vorig jaar meteen bij de kopgroep aanhaken. 

En deze zou mij in iets meer dan vijf uur naar de overwinning rijden. Het scheen 

mij even geniaal als simpel. Geert twijfelde hieraan dus zag ik nog meer fronten 

waarop gewonnen kon worden. Een fruitmand voor de winnaar was de inzet. Ik 

startte tot mijn teleurstelling niet helemaal vooraan. Het was dus zaak de eerste 

berg snel te nemen. Dat viel tegen. Ik bedoel, het was wel snel, maar niet zo 

snel. Enfin, meteen kopieerde ik een standaard tactiek uit de formule 1. Nooit 

met een volle brandstoftank over de eindstreep. Eerst mijn ene bidon het bos in. 

Hielp goed. De rol koek was tweede. De andere bidon viel per ongeluk. Mijn 

bananen heb ik nooit zien vallen. Ik kon nu korte pits maken waarbij ik alleen 

flesjes water aan hoefde te pakken. Natuurlijk kon ik niet meer aansluiten bij de 

kopgroep, en de mentale breuk die ik toen opliep kon niet meer worden geheeld. 

Niet lang daarna kwam Sander met zijn handjes op het stuur informeren hoe 

lang geleden Geert voorbij was gekomen. Geert? Hoe lang geleden? We reden 

nog maar net, en ik had toch zeker weten nog niemand langs zien komen. Ik heb 

een tijdje versuft naar mijn voorband gestaard. Toen ik opkeek zag ik aleen maar 

witte startnummers. Nog iets later reed ik tussen de snorren met wapperende 

regenjassen. Op een gegeven moment werd ik zelfs ingehaald door een vrouw 

op een mountainbike. En het regende. En ik was moe. Nee, echt koersen durfde 

ik het allang niet meer te noemen. Nog veel later, toen ik enigszins herstellende 

was van mijn komplete inzinking, haalde ik het laatste gouden plaatje in. Jan 

Willem was vrolijk als altijd met zijn handen op zijn stuur in zijn binnenblad aan 

het afdalen. Het was een opluchting mijn traumatische ervaringen te kunnen 

delen. Hij rekende me even voor dat goud geen haalbare kaart meer was, en dat 

hij daarom maar deed of het een tourtocht was. Ik geloofde hem niet. Nog 10 

van die pokkehellingkjes, en evenzoveel veel te gladde afdalingen heb ik met 

mijn tanden in mijn stuurlint gereden. En dat voor een net-niet tijd van 28 

minuten te laat. En terwijl de avond weggleed en wij in de regen naar huis toe 

reden bleef het door mijn hoofd spoken: Waar is het toch mis gegaan? 

 

Een annonieme spreker 
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"Mijn hele fiets is kapot" - Martin Diaz , (alias md123) na afloop van de 

Criquielion, waar bij een valpartij zijn voorwiel scheef in zijn fiets was komen te 

zitten. 

 

"Ik ga hier volgend jaar echt veertig gemiddeld rijden" - Jan Willem Leeuwis, 

na afloop van de monstertijdrit 17 september, waar hij als derde domrenner met 

een eindtijd van 3'12".. de 114 km had afgeraffeld. 

 

"Ik rijg hier de zeges aaneen" - Frank van der Velden, na een valpartij als 

gevolg van een in twee stukken gebroken stuur. Frank die na maanden van 

revalideren net weer enigszins hersteld was, is dit het einde van zijn 

wielercarrière? 

 

"Volgend jaar..."  - complete domrenner-ledenbestand 
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Trainingen:  
Maandag: Training 

Dinsdag: Rustige training (samen met A-Es
2
) 

Woensdag:  Tempoclub-training 

Vrijdag: Training met Softijs, vertrek bij Galgenwaard 

 

Alle trainingen vertrekken tot en met september om 18.30 uur bij Olympos, 

tenzij anders vermeld. Na afloop van de maand september start de 

zaterdagtraining, vertrek om 12:00 bij Olympos. 

 

 

 

Borrels: 
Donderdag 28 september, café Ledig Erf 

 

 

 

AV's: 

Dinsdag 21 november  

 

 

 
Wedstrijden/Evenementen: 
Interne Tijdritcompetitie: 

Zaterdag 7 oktober 2000 schaatstijdrit  

 

Triathlons (meer info: Thijs): 

24 september Triotriathlon Amersfoort 
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Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Soort Lid 

Clemens Bokel I.B.B. 219 3582 ZS Utrecht 030-2512616 Donateur 

Irene van de Broek 1e Brandeburgerweg 80 3721 ML Bilthoven 030-2293837 Lid 

Casper Buitendijk Potgieterstraat 28 bis 3532 VS Utrecht  Lid 

Tim Damen J.P.Coenstraat 135 bis 3531 ES Utrecht 030-2949517 Lid 

Martin Diaz Merellaan 22 3722 AL Bilthoven 030-2282038 Lid 

Ronald Franken Cambridgelaan 549 3584 DJ Utrecht 030-2518267 Lid 

Olaf Frasa Vuurvlinderberm 70 3994 WJ Houten 030-6371711 Lid 

Maartje Frijlink Annastraat 23 3512 GP Utrecht 030-2318377 Lid 

Ruben Geersse van Lieflandlaan 14 3571 AB Utrecht 030-2615787 Lid 

Edward van Geest IBB 61 3582 VS Utrecht 030-2510305 Donateur 

Mark de Groot Burg. de Withstraat 62 3732 EM De Bilt 030-2213298 Lid 

Joost Hectors IBB 57 3582 VP Utrecht 030-2510151 Licentie 

Thijs Heus Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 030-2231053 Lid 

Gesinus Heusinkveld Cambridgelaan 203 3584 DZ Utrecht 030-2544991 Licentie 

Peter Hoogenboom Filippijnen 57 3524 JJ Utrecht  030 2886522 Lid 

Emiel Joustra Toermalijnlaan 65 3523 BG Utrecht 030-2522729 Lid 

Ilus Kasbergen Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelrewaard 0348-561856 Donateur 

Bram van Kester Merwedestraat 48 3522 XP Utrecht 030-2890311 Lid 

Dirk-Sytze Kootstra Warande 166 3705 ZM Zeist 030-6950855 Lid 

Gert Jan Kreeft Burg. Reigerstraat 5 3581 KJ Utrecht 030-2343285 Lid 

Carlijn Langeveld IBBlaan 217 3582 ZS Utrecht 030-2518485 Lid 

Don de Leeuw van Schendelstraat 189 3511 MC Utrecht 030-2322905 Licentie 

Jan Willem Leeuwis Dahliastraat 11 3551 ST Utrecht 030 2435946 Licentie 

Erik van de Lippe Goedestraat 77 3572 RP Utrecht 030-2763733 Donateur 

Stijn Maas Briljantlaan 52 3523 CG Utrecht 030-2519661 Lid 

Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030-2732487 Lid 

Stijn Maas Springweg 47a 3511 VJ Utrecht 030-2332016 Lid 

Maaike Martens van Ostadelaan 165 I 3583 AH Utrecht 030-2513498 Lid 

Ralph Meijer van Lieflandlaan 96 3571 AG Utrecht 030-2718747 Licentie 

Joris van Nieuwstadt Warande 54 3705 ZD Zeist 030-6952207 Lid 

Suzanne Noordhoek I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Lid 

Rien van Noort I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Licentie 

Michiel van Oers H.F. van Riellaan 44 3571 WB Utrecht 030-2732960 Lid 

Barend Rip Cambridgelaan 289-4 3584 DZ Utrecht 030-2516647 Lid 

Joost Rommes Tolsteegplantsoen 12 I 3523 AD Utrecht 030-2541884 Lid 

Klaas van Schelven Emmalaan 15 3581 HM Utrecht 06-26606285 Lid 

Geert Scholma Warande 33 3705 ZC Zeist 030-6952445 Licentie 

Eeke Sinnema Albatrosstraat 2 bis 3522 RR Utrecht 030-2897320 Lid 

Sander Smits 't Goylaan 78 I 3525 AJ Utrecht 030-2897688 Licentie 

Hillie van de Streek Impalastraat 31 3523 PJ Utrecht 030-2515865 Donateur 

Vincent Talsma van Lieflandlaan 8   Utrecht 030-2731967 Lid 

Karen Teunissen St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Lid 

Frank van der Velden St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Licentie 

Stef Vorstermans Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelrewaard 0348-561856 Donateur 

Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Licentie 
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