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Redactioneel - Thomas Nekkers
Nu het wedstrijdseizoen weer is begonnen en de buitentrainingen weer in volle gang zijn, is er maar één woord wat in
het hoofd van menig Domrenner rondspookt: koers. Of je nu Tommeke uitzwaait in Roubaix, Philippe aanmoedigt
in Valkenburg, of Alejandro (in de vorm
van z’n leven?) in Luik ziet juichen, koers
is het enige waar het nog om draait.
Er zijn tot nu toe al een paar hele mooie
(podium)plekken behaald door de
Domrenners (speciale kudo’s voor Malou) en wij hopen de komende maanden op meer, meer, meer podium! In
deze editie neemt Lex het verloop van
het seizoen tot nog toe door. Kan je niet
zo hard fietsen? Zorg dan dat je er goed
uit ziet met de column van de Soigneerpolitzei.
Nieuw lid Bart vertelt over zijn eerste
buitentraining, ik neem je mee naar
1948, Matijn en Jelle sturen je op weg
naar nieuwe trainingsgronden en Thijs
gaat aan voor de Tussensprint.
Veel plezier en koers se!

Datum uitgave:
2 mei 2017
Kopijdatum volgend Buitenblad:
20 juni 2017
3

VAN DE VOORZITTER - Guy Frissen
De voorjaarsklassiekers zitten inmiddels achter de wielen, de eerste podiumplaatsen voor de Domrenner zijn al
gepakt en op training pronkt het nieuwe geel prominent. Tegelijkertijd en
waarschijnlijk ook daardoor vervliegt
de tijd. Als bestuur leek het gisteren
dat we een midweekje Boedapest hadden of liepen te zweten voor de ploegenpresentatie. En terwijl we eigenlijk
pas net begonnen zijn met fietsen,
zitten we inmiddels op de helft van
het bestuursjaar. De maanden mei en
juni worden gigantisch druk maar ook
machtig mooi. Om maar een paar dingen te noemen: De Lustrumdag
(13 mei), De Klimtijdrit (21mei), Eifelkamp (24-28 mei), GNSK (9-11juni)
en het Utrechts Wielerweekend (24-25juni). De toename van het aantal
activiteiten en de stijgende populariteit toont en dat de vereniging lekker doordraait. Een tendens die misschien ook tussen de regels door te
lezen valt in het Lustrumboek. Onze PR werkt inmiddels dag en nacht
om de laatste hand te leggen aan dit pareltje van een Epos. Tal van heldenverhalen zijn geschreven door verschillende (oud-)leden en worden
gebundeld in een fantastisch vormgegeven boek.
Op dit moment stomen we ons klaar voor de hALV op 4 mei. In onze
eigen ogen zijn we vrij goed bezig, maar het oordeel van de algemene
leden vergadering is uiteindelijk wat telt. Alles wat we als bestuur doen,
doen we voor de leden en de vereniging. We horen daarom graag hoe
jullie ons beleid ervaren en of jullie verdere ideeën hebben over de toekomst van de Domrenner.
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DE EERSTE DOMRENNER TRAINING - Bart Lemmen
Velen van ons weten nog hoe het was, de eerste maandag. Met knikkende
knieën richting Olympos, of juist met een bak vol overmoed, hoe je er ook
heen ging, tot op heden weet je nog altijd hoe je eerste training was. Hoe
zal het ons nieuwe lid en tevens wedstrijdrenner Bart afgegaan zijn bij zijn
eerste maandag?
Na jaren van rustig trainen en toeren
op de fiets ben ik vorig jaar enthousiast geworden om wat meer te doen
met fietsen dan alleen op zondag een
rondje rijden. Omdat ik van maandag tot vrijdag in Breda te vinden
ben is het er nooit van gekomen om
lid te worden van een vereniging in
Utrecht. Nadat ik vorig jaar een keer
heb getraind met de snelle groep op
woensdag en deel heb genomen aan
een aantal toertochten ben ik toch
overtuigd om Domrenner te worden!
Ik ga nu elke woensdag vanuit Breda
naar Utrecht om te trainen en wellicht een enkele keer op maandag.
Daarnaast heb ik meteen een sportklasse-licentie genomen, waardoor
ik ook in het weekend het Domrenner tenue zal dragen. Op 29 maart
was het dan zover; eindelijk de eerste
training als een echte Domrenner! Ik
dacht de eerste training zonder druk
te kunnen beleven, alleen zo gemakkelijk ging dat niet. Nadat ik een keer
een screenshot had gestuurd van een
ritje op de Achterdijk met wind mee
verwachtte Ossip in ieder geval veel.
Daarnaast gaf Jannes voorafgaand
aan de training mee: “niemand weet
wie je bent, zorg dat daar verande-

ring in komt”. Met deze instelling en
vol motivatie begon ik aan de training. Gelukkig ging het goed; nadat
ik op de Tankbaan niet meedeed in
de sprint kon ik op de Hoogstraat
en bij Vechten de tweede plek pakken achter Lex. Vooral op de dijk was
het genieten om lekker te koersen.
Dat is een van de redenen waarom
ik bij de Domrenner wil trainen: lekker hard rijden. Nu is het hopen dat
de komende trainingen gaan leiden
tot Domrenner overwinningen in de
KNWU koersen dit jaar! Ik ben ervan
overtuigd dat we met de sportklasse- en amateurploeg enkele goede
uitslagen kunnen rijden. Deze eerste leuke Domrenner training heeft
mij in ieder geval hongerig gemaakt
naar de volgende trainingen en uiteraard naar de koersen dit jaar!
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LOKALE WIELERPAREL- Matijn Straatsma
Ook deze editie is er weer een Strava segment verkozen tot ‘parel’. In deze
editie een segment wat ik zelf gecreëerd heb (en tevens fout geschreven):
Lindedijk Kuinre Ossenzijnl (de n moet er natuurlijk tussenuit). Ditmaal
geen hoogteprofiel, want hoogteverschil is er niet in de polder.
Zoals velen van jullie al weten kom ik
uit de Noordoostpolder, een gemaakt
stuk land, met gemaakte wegen, zonder rivieren. Alles is recht, de bochten
bijna altijd 90 graden en de rechte stukken zijn eindeloos. Vanaf mijn ouderlijk
huis kost het je minstens 15km om uit
de Noordoostpolder te komen, iets wat,
als ik ging fietsen, ik vaak zo snel mogelijk deed. Dit segment ligt net buiten

met een zuidwesterwind. De vele kleine
bochtjes op deze dijk maken dat het
een plezier is om er te rijden, omdat je
constant bezig bent met de ideale lijn
te zoeken om toch maar zo hard mogelijk door te rijden. Iets wat ik tot in den
treure heb geoefend toen ik daar nog
regelmatig kwam. In 3 jaar tijd heb ik
het segment 9 maal gereden (wat achteraf veel te weinig is), waarvan 3x met

de polder, langs een mooi riviertje genaamd de Linde. Rivieren hebben het
karakter dat ze een beetje slingeren,
een weg langs een rivier slingert vaak
dus ook. Wat deze weg langs de rivier
zo speciaal maakt is dat er vrijwel geen
auto’s rijden, terwijl het asfalt ontzettend strak erbij ligt. Daarnaast verander
je vier keer van windrichting, wat maakt
dat een topnotering op dit segment
met meerdere windrichtingen mogelijk
is. Hoewel pal west toch het beste zou
zijn, is er ook een goede mogelijkheid

een gemiddelde boven de 40 per uur.
Omdat er in de polder en omstreken
echte ‘KOM hunters’ actief zijn, heb ik
meerdere malen de KOM op dit segment in handen gehad, waarna ik hem
binnen een week weer zag verdwijnen.
Bij de eerstvolgende keer westenwind
met minsten een krachtje 4, zal ik mijn
tijdritfiets pakken en de KOM op dit
segment naar ongekende hoogte doen
stijgen. Tot die tijd zal ik blijven dromen
van dit moment.
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HET SEIZOEN TOT OP HEDEN - Lex Ligtenberg
Het is 2 april, de laatste MNC in Amersfoort. Ik (Lex) kom met de auto het terrein op en ik loop richting de hekken
van het parcours en wat ik zie doet mij
deugd. Drie Domrenner sportklasse
coureurs zijn weggereden uit het peloton: Jannes, Pieter en het nieuwe
grootste talent (sorry Luuk) van de
Domrenner: Bart. Ze halen het tot het
einde en Bart rijdt ook nog eens een

solo van een ronde of 6/7. De kaarten
zijn geschud en met 4 van de 6 podiumplekken in het algemeen klassement kan de voorbereiding van de
Domrenner zeer succesvol genoemd
worden! De Os uit Utrecht wint bij de
sportklasse voor Jannes, Fernand wint
bij de amateurs en ik word 3e. Nu kunnen we dus echt beginnen.
De reden dat ik zelf geen rugnummer
heb opgespeld en met de auto ben
gekomen is dat ik die dag een ‘echte’
koers rijd in Hoorn, zo’n honderd kilometer verderop. Met het prijzengeld
van de MNC heb ik mijn benzinekos-
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ten er alvast uit. Die dag domineer ik
samen met mijn broertje de koers in
Hoorn en hij wint zijn eerste koers
ooit! Iets wat we al weken van tevoren
als doel hadden gesteld dus dat was
heel gaaf! Ik wordt 4e en ga tevreden
richting huis, de kop is er af!
De week er op wordt er in Lexmond,
ondanks concurrentie van het Ardennenkamp, met 6 man gestart. Le Petit, The Man From Mars, Freek, Luuk,
Fernand en ik spelden in het zonnige
Lexmond een rugnummer op. Vooral
Fernand en Luuk rijden goed voorin
mee en met het 3-rondenklassement
zijn wij plots met 3 man weg en rijden
wij de ballen uit onze broek om deze
premies te verdelen. Met 44.6 gemiddeld was dit één van mijn snelste
criteriums ooit, Luuk en Fernand probeerden in de finale nog wat te forceren maar slaagden hier niet in. Er ging
gesprint worden en wederom werd ik
4e. Luuk stelde met een 19e plek nog
net een eindprijs veilig.
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HET SEIZOEN TOT OP HEDEN - Lex Ligtenberg
Een dag later rijd ik met Fernand naar
Oud Gastel in Brabant om daar een criterium te rijden over alleen maar klinkers, geweldig! Waar Fernand vorig
jaar nog bekend stond om zijn onzekerheid in de bochten, heeft hij dit jaar
heel veel geleerd en is hij juist één van
de betere stuurmannen geworden in
het peloton. Ik krijg helaas materiaalpech, maar Fernand weet zich na een
machtige solo van drie rondes bij de
kopgroep te voegen en wordt 2e! De
eerste podiumplek van het seizoen!

Met een 4e plek voor mijzelf een 8e
plek voor Fernand en een 27e plek
voor Fatty Fatty Boom Boom (die naar
verluidt voor het eerst sinds het crossseizoen weer eens een krom stuur in
zijn handen had in Emmen) is de omloop door het Land van Kleine Hein
een week later een succesvolle onderneming gebleken, waar op de site
een verslag van te lezen is! Diezelfde
dag rijden de tijdrijders in Almere de

Knipscheer TTT. Guy, Matijn, Jasper
en Menno racen met een gemiddelde
van 45.8 naar een knappe 3e plaats.
In het paasweekend staan er twee
koersen op het programma: Waddinxveen en Werkendam. In Waddinxveen
sta ik zelf aan de start en voel ik dat
ik nog niet volledig hersteld ben van
mijn inspanning twee dagen eerder
dus met een 8e plek mag ik niet ontevreden zijn. Werkendam heeft zo
vroeg in het seizoen al de tweede podiumplek opgeleverd! Matijn geraakt
in zijn eerste wedstrijd van het seizoen
al vroeg in de kopgroep en rijdt 55 kilometer lang voor het peloton uit en
wordt 3e in de sprint!

Als ik wedstrijdcommissaris was, zou
ik alvast een paar kratjes inslaan want
die overwinning gaat binnen nu en
een maand komen!
*disclaimer* - onderstaand stukje is geschreven voor de overwinningen van Bart en Feranand, hierover later meer!
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HET MOOISTE RONDJE - Jelle Spooren
Met de Domrenner rijden we in de zomer altijd hetzelfde trainingsrondje.
De andere windstreken rondom Utrecht bieden nog veel meer schoons.
In deze rubriek introduceert de schrijver zijn mooiste rondje aan de lezer.
Mooie omgeving, mooie klimmetjes of het lekker bollende asfalt. De eer is
ditmaal aan Jelle om zijn favoriete rondje in de schijnwerpers te zetten.
Bij Olympos start deze route van 85
km vol fietsplezier. De eerste paar kilometers voeren je naar vertrouwd
terrein voor menig Domrenner: via
Lunetten en Nieuwegein fiets je naar
de Nedereindseweg. De afslag naar de
Nedereindseberg laat je ditmaal links
liggen en je fietst de Nedereindseweg
af tot aan de provinciale weg. Fietsen
langs zo’n drukke weg is natuurlijk niet
het mooiste, daarom sla je vrijwel direct weer linksaf de polder in. Vanaf dit
punt is deze route vrijwel alleen nog

maar natuurschoon gecombineerd
met typisch Hollandse stadjes. Via de
idyllische jachthaven Marnemoende
en Blokland wordt Montfoort aangedaan. Na wat geslinger door het dorp
fiets je een mooi rustig fietspad langs
de Hollandse IJssel voert deze route je
verder door Oudewater en Haastrecht,
twee prachtige stadjes waar je heerlijk van een terrasje kan genieten. In
Haastrecht sla je linksaf en fiets verder langs de Vlist. Qua natuurschoon
wordt het niet beter dan dit. Een mooi

Afstand: 85km
Hoogtemeters: 174m
Bijzonderheden: Hollands polderlandschap, Rivieren route

riviertje, weiden vol weidevogels, een
molen in de verte en talloze bruggetjes. Het is bijna teleurstellend als
in de verte de bebouwde kom van
Schoonhoven opdoemt. Maar niet getreurd, ook Schoonhoven is een gezellig stadje aan de Lek. Hier draai je de

Lekdijk op en zo kun je, vaak met wind
in de rug, in rap tempo terug zeilen
naar Nieuwegein. Langs het kanaal is
het vervolgens nog maar een paar kilometer voor Utrecht weer aangedaan
wordt en het rondje zo tot een einde
komt.
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STUDENTENCUP DELFT - Tom Schroot
Eind maart was het weer tijd voor de eerste studentencup van het jaar, traditioneel gezien werd deze gehouden in Delft. Tom en Nienke doen hun
verhaal over de eerste studentencup van het seizoen.
Bam! We zijn van start gegaan! De
eerste studentencup van het seizoen is ‘passé’. Voor de meesten,
neergestreken in Delft, was dit de
eerste krachtmeting met de rest
van
studenten-wielerminnendNederland van wielerjaar 2017. De
weergoden waren ons goedgezind:
een zonnige zaterdagmiddag, wat
wilden we nog meer? Een mooie
koers natuurlijk! Vanaf de start zat
het tempo er meteen lekker in: waar
voorin de koers niemand het vrije
sop werd gegund, kwam achterin
de deur steeds verder open te staan.

mongolenwaaier met Andy en Roel
vanaf de kant aanmoedigde, handhaafden Koen, Chiel en ik (Tom)
ons in het peloton. Na een wat zenuwachtig begin kon ik mij voorin
handhaven, hopende op een mooi
resultaat. Het regende vluchtpogingen, waardoor het een leuke actieve
koers werd. Voor het eerst maakte
ik kennis met het spelletje van de
koers: het dichtrijden van gaten,
het even de benen stilhouden en
het sluwe ploegenspel van anderen. Hier en daar wat gescheld was
eerder regel dan uitzondering. De
gedachten van een mooie afloop
spookten door m’n hoofd. Hoofd en
benen waren het helaas niet met
elkaar eens. Twee ronde voor het
einde kwam de man met de hamer
(en Chiel) langszij. Aan de andere
kant van het parcours kon ik nog net
zien hoe het peloton op de streep
afstormde. Helaas bleven noemenswaardige klasseringen uit, maar het
was beslist een mooie start van het
seizoen: op naar meer!

Terwijl Thomas – inmiddels slachtoffer van die grote deuropening – de
Het Buitenblad - nummer 4 - jaargang 2016-2017
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STUDENTENCUP DELFT - Nienke Pronk
25 maart was het dan zover, de eerste
studentencup van het seizoen. Voor
sommigen een datum waar naar uitgekeken werd en voor anderen een
dag die veel te snel naderde. Voor
mij persoonlijk had het een beetje
van beide. Ik had heel veel zin in mijn
eerste echte wedstrijd en zin om met
andere Domrenners op pad te gaan,
maar tegelijkertijd was mijn winter
niet optimaal en had ik daardoor wat
spanning voor de wedstrijd. Gelukkig
was ik samen met Margreet, Christa
en Sharon voor wie het ook de eerste
wedstrijd zou worden. De dag begon
goed, tot ik een handhaver tegen
kwam. Ik was met een voet uitgeklikt,
zat met mijn billen op mijn bovenbuis in plaats van op mijn zadel, hing
over het stuur en stepte zo langzaam
achter de voetgangers aan langs het
Beatrixgebouw richting het station.
In de verte zag ik handhaving, maar ik
dacht ‘ik doe niks fout, ik fiets niet, haal
niemand in, dus vast geen probleem’.
Meneer de handhaver dacht daar anders over een smeerde mij een boete
van 64 euro aan voor ‘Als fietser bij ontbreken fietspad niet de rijbaan gebruiken’. Duidelijk. Ik neem aan dat geen
andere Domrenner dit nu meer overkomt natuurlijk. Gelukkig kon ik ondanks alles nog net de trein halen. De
rest van de reis verliep soepeler. Iedereen was wel wat gespannen maar de
sfeer was goed en naarmate we dichter bij Rijswijk kwamen nam de spanning af. In Rijswijk voegde ook Els zich
14

als meer ervaren studentencupper bij
het damesteam en een aantal mannen
waren eerder aanwezig en konden ons
aanmoedigen. In totaal stonden er

op deze zonnige zaterdag 23 dames
aan de start. Na het startschot zat het
tempo er meteen lekker in. Ik voelde
me goed en zat lekker in de wedstrijd,
de spanning was verdwenen. Op het
beslissende moment zat ik niet goed
waardoor ik helaas niet mee kon toen
er een kopgroep ontstond. De andere
dames moesten helaas daarvoor al lossen. Ik finishte uiteindelijk in het (uitgedunde) peloton. Niet slecht voor de
eerste keer, veel leerpuntjes om mee
te nemen naar de volgende wedstrijd.
Al met al was het een leuke, gezellige
en leerzame dag. Ik hoop dat het geelblauw ook de komende studentencups goed vertegenwoordigd blijft, en
wie weet kunnen er dit jaar nog meer
mooie podiumplekken behaald worden.
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DE TUSSENSPRINT - Thijs de Lange
Het recept is bekend, van vijf uiteenlopende dingen wordt een korte
reactie gevraagd aan een lid. Dit keer is het de beurt aan Thijs.
1. Eerste maandag
Altijd feest, niks wachten maar vol gas.
2. Amateurs
Hier rijden de grootste pakhazen rond, zeker bij de vrijebonden.
3. Bier
Ik weet niet zo goed wat dat is, vraag het in Oktober nog maar eens.
4. Thierry Baudet
Dat is ook een kamergochi die ik in leven gehouden zou hebben,
dat bewijst wel dat we vooral moeten lachen om zo’n man.
5. Donau
Ondanks vele misvattingen niet de langste maar één na langste
rivier van Europa.
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FERNAND - Soigneerpolitzei
Deze terugkomende column geeft aandacht aan de soigneerproblemen
binnen onze mooie vereniging, dit om onze vereniging nog mooier te
maken. Overtredingen kunnen gemeld worden aan: soigneerpolitzei@
domrenner.nl, graag met beeldmateriaal, wie weet wordt jouw aangifte gebruikt voor onze volgende column.
Soigneerpolitzei: “Soigneren, dat gaan wij jullie leren”
Fernand.
Een opvallende verschijning in ons geelblauwe peloton. Kan ontzettend hard
fietsen en is een waar trainingsbeest.
Echter, een echte wielrenner moet hij
nog worden, ook al is zijn eerste overwinning bij een knwu-koers al een feit.
Fernand, “doe gewoon efkes normaal
joh!” je zet de hele vereniging te zeik.
Niemand neemt jou zo serieus, al trap
je nog zo hard.
Wat is er dan mis met Fernand, zullen
jullie denken. Nou de onderstaande
foto illustreert dit uitstekend. Fernand
heeft namelijk RODE *kots* arm- en
beenstukken. Dat dit een trainingskoers betreft maakt natuurlijk helemaal
niets uit. Er is waarschijnlijk kortsluiting
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ergens gaandeweg ingetreden bij Fernand, dat hij dacht dat dit een goed
idee was.
Nou wil het toevallige feit dat wij nog
twee andere Domrenners in ons midden hebben die ook rode arm- en
beenstukken hebben. Als wij hun achtergrond erbij pakken, komen wij tot de
conclusie dat het allemaal roeiers zijn
geweest. Zal het dan daaraan liggen?
Kunnen roeiers zich niet soigneren? Dit
zal het zijn, als drie roeiers binnen één
vereniging het al niet kunnen, dan zal
de rest er ook wel bagger slecht in zijn.
Slaven hoeven ook niet zelf na te denken, dus ik denk dat het daarmee iets te
maken zal hebben.
Genoeg over roeiers, verder over de
arm- en beenstukken. Velen van jullie zijn al heel wat opgestoken tijdens
ons praatje op de ploegenpresentatie
en door het lezen van het vorige stuk.
Iedereen weet ondertussen ook dat je
hele tenue in een stijl moet zijn. Dit geld
dus ook voor de arm- en beenstukken,
wat betekent dat deze in clubkleuren
zijn, of zwart. Niets. Anders.
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BB DOET FREEK - Lex Ligtenberg

Inmiddels een traditie in het Buitenblad, lekker eten bij een lid. Ditmaal de eer aan Freek om een heerlijk maaltje voor te schotelen aan
de Buitenbladcommissie.
Het is 22 januari 2017, ik stuur een
appje naar Freek en zeg: ’Freek! Ben
je bekend met het fenomeen BB
doet?’ Hij zegt mij dat hij geen idee
heeft, dus leg ik hem uit dat dit binnen de Domrenner de grootst mogelijke eer is wanneer je hiervoor gevraagd wordt. Je mag dan namelijk
koken voor de Buitenbladcommissie
en dan zorgen wij dat het verhaal
vereeuwigd wordt.
Door een aantal externe factoren
was het tot 18 april niet gelukt een
geschikte datum te vinden, maar dat
gaf Freek wat extra ruimte om zijn
pasta volgens authentiek Italiaans
recept te draaien, zijn chorizo nog
een aantal weken te laten drogen in
de schuur en zijn tomaten en courgettes nog even de tijd te geven in
de tuin om tot volwassen groentes
uit te groeien.
Doordat de tijdrit Vechten-Werkhoven-Vechten op dezelfde dag gepland stond duurde het wat langer
voordat Matijn, Guy en ik(Lex) aan
konden schuiven op de Croeselaan.
Rond half 9 werden wij getrakteerd
op spaghetti à la Freek. Met zoals ik
al zei fenomenale chorizo, sublieme
spaghetti en verse groenten. Het
gerecht was zelfs zo ambachtelijk

bereid dat we de kaas nog moesten
raspen vooraleer we dit uitstekende
avondmaal konden verorberen.
Zoals dat gaat met vier wielrenners

en een goed gevuld bord pasta was
het binnen een mum van tijd leeg
en kwamen de sterke verhalen over
koersen en monstertijdritten van
lang vervlogen tijden al snel boven
tafel en bleven wij tot een uur of half
elf slap ouwehoeren voordat Freek
op zijn horloge keek en besefte: ‘Ik
heb morgen de belangrijkste koers
van het jaar, de GP van Rotterdam, ik
moet genoeg uren maken vannacht.’
Dus werden wij vriendelijk doch
dringend verzocht de Croeselaan te
verlaten.
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KALENDER
Hier een kort overzicht van alle komende activiteiten binnen de vereniging,
zodat jullie deze makkelijk over kunnen schrijven in de agenda, of deze
bladzijde aan jullie muur kunnen hangen!
Elke maandag, woensdag en donderdag training! 18.30 vertrekken van
Olympos.
4 mei - hAlv @ Boothzaal UB Uithof
8, 10 & 11 mei - Lente Intro trainingen, vertrek @ Olympos
13 mei - Lustrumdag @ Nedereindse Berg
20 mei - Pubquiz @ Café Rex
24-28 mei - Lustrumkamp Eifel, opgeven via site.
18
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DE VEDETTE - Thomas Nekkers
In de Vedette beschrijft een Domrenner zijn of haar favoriete vedette,
ofwel jeugdheld. Ditmaal schrijft Thomas over zijn held, voorbeeld en
meesterknecht: Giovanni Corrieri.

In de tijd waar je nog een buitenband
om je nek droeg, je midden op de Alpe
d’Huez met -5 en regen nog je eigen
onderhoud moest plegen en de Tour
de France nog door landenteams werd
gereden die op die manier Europa over
de Tweede Wereldoorlog moesten helpen, was er één naam die boven alle
uit torende. Gino Bartali, bekend van
zijn legendarische strijd(en) met Fausto
Coppi (die wellicht even hoog torende)
en een oorlogsheld met enorme neus,
was op elke beklimming koning, keizer
en admiraal.
In 1948 kwam de Italiaan terug aan de
start van de Tour, om aldaar te zien dat
de meeste van zijn collega’s en concurrenten de oorlog niet hadden overleefd
en vervangen waren door nieuwe gezichten. In dat jaar was het communistische Italië in rep en roer en was er zelfs
bijna sprake van een burgeroorlog. Tijdens de Tour van 1948 werd politicus en

goede vriend van Bartali, Palmiro Togliatti, in zijn nek geschoten door een sniper en raakte in een coma. Bartali kreeg
dit te horen op zijn hotelkamer en wist
wat hij voor zijn land moest doen: winnen. Drie dagen en drie etappeoverwinningen verder kon gerust gezegd
worden dat Bartali de stemming in zijn
thuisland zo verbeterd had dat een burgeroorlog (voorlopig) afgewend was.
Maar er is een man die niet in deze legende voorkomt. Die niet genoemd
wordt en daar ook nooit om gevraagd
heeft. Wanneer je zegt dat Bartali zijn
land gered heeft, is er maar één man die
in dezelfde adem genoemd mag worden. Giovanni Corrieri, geboren 7 februari 1920 te Messina en vlak voor zijn 97e
verjaardag overleden te Prato, Italië.
Altijdaan de zijde van zijn kopman en
slapie Bartali was Corrieri al snel een
gezicht die concurrenten als Lapébie,
Robic en Impanis zouden vrezen. Was

Het Buitenblad - nummer 4 - jaargang 2016-2017

19

DE VEDETTE - Thomas Nekkers
het niet al voor 1948, dan wel daarna.
In die tijd lagen de klassementsrenners
sowieso verder uit elkaar, maar na 12
etappes lag Bartali 21’28” achter op de
Franse favoriet Bobet. Wat er daarna gebeurde is nooit meer vertoond.
In de etappe daarna, richting Briançon,
zagen de Italianen hun kans schoon om
toe te slaan. Onderweg naar de Izoard
deed Bartali iets wat hij niet vaak deed
- hij demarreerde op het vlakke. Op dat
moment waren er nog ruim 150km te
gaan. Met Corrieri op kop heeft hij in
die etappe inclusief bonificatie 20 minuten goedgemaakt, genoeg om hem
op een minuut van Bobet te zetten. De
Fransman raakte hierdoor zo gedemotiveerd, dat hij naar eigen zeggen de Tour
ermee verloren heeft.

De Tour zou uiteindelijk met ruim 26
minuten voorsprong naar Gino Bartali
gaan, die daarmee zijn land uit een politieke crisis hielp. Corrieri kreeg van zijn
kopman hulp bij de overwinning op het
Parc des Princes (de Champs Elysées
kwam pas later als eindsprint) en pakte
die met beide handen aan. Op de 29e
plek staat de Siciliaanse Pijl in de geschiedenisboeken.

29. Giovanni Corrieri, 2. 59’ 10”.
De man die zo trouw zijn kopman en
land diende, dat hij misschien wel eens
de historie van Europa beïnvloed kan
hebben. En die er nooit iets voor teruggevraagd heeft.

ARDENNENKAMP - Jannes van Weele
Op vrijdag 7 april was het weer zo ver,
we vertrokken met 30 Domrenners
richting de Ardennen om de klimmersbenen en de vorm in het algemeen te
testen. Daar waar er vorig jaar zelfs
nog wat sneeuw lag en het slechts enkele graden boven nul was, beloofden
de weersvoorspellingen dit jaar zon in
overvloed en temperaturen tegen of
soms zelfs boven de twintig graden! Na
aankomst in Malempré bleek het huisje
een waar doolhof te zijn en duurde het
dan ook even voor alle kamers (en zelfs
een sauna!) gevonden waren. Daarna
was het tijd voor het eerste rondje
van het weekend. Besloten werd om
met beide groepen dezelfde route te
20

fietsen, die ons over onder andere de
Côte d’Odeigne, Côte de Nisramont en
Col d’Haussire zou leiden. Nadat een
lekke band bij de eerste groep er in resulteerde dat de tweede groep ineens
vooropreed, moest de achtervolging
worden ingezet om eerherstel af te
dwingen. Helaas werd deze achtervolging snel tot een einde gebracht door
een fout in de route, waardoor er geïmproviseerd moest worden. Hierin bleek
uiteindelijk de tweede groep een stuk
handiger, waardoor alles in de beklimming van de loodzware Col d’Haussire
weer bij elkaar kwam. Na het avondeten
kwamen ook de mensen die helaas wél
vrijdag nog verplichtingen hadden in
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Nederland aan om de overige slaapkamers op te vullen en zich dan maar
op zaterdag te bewijzen op de fiets.
Op zaterdag werden er dan ook prachtige routes gefietst, die de verschillende
groepen over bekende klimmen als de
Stockeu, Rossier, Redoute, Chambralles
of nog een keer de Haussire heen leidden. De klimmetjes lieten niet alleen
hun sporen achter op de fietsers, ook de
fietsen hadden het zwaar te verduren.
Zo had een di2-schakelgroep er genoeg
van, brak er een ketting en begaf een
derailleurpadje het definitief. Gelukkig
was er die dag iemand in het huisje gebleven die deze pechvogels natuurlijk
kon komen halen met de auto. Althans,
dat dacht men.
Na de vele kilometers die die dag waren
gefietst, werden er ontzaglijke hoeveelheden pasta naar binnen gewerkt om
weer energie op te doen voor de Domrennerquiz, waar gelijk ook werd getest
hoe goed iedereen het nieuws had bijgehouden de afgelopen tijd. Voor velen was hierna de energie die dag toch
wel ver op en werd er hoogstens nog

wat op de bank gehangen. Een klein
groepje wist toch van geen ophouden
en heeft nog urenlang drankspelletjes
gespeeld en wist zelfs iedereen midden in de nacht weer uit bed te krijgen
door het brandalarm af te laten gaan.
Zondagochtend kwam daardoor alles
wat moeizamer op gang en werd door
de meesten besloten om slechts een
klein herstelrondje te doen. Het groepje
dat wél nog een flinke ronde besloot
te rijden kwam, tot jaloezie bij de rest,
zowaar het Domrenner-clubicoon Puck
Moonen tegen.
’s Middags werd er gezamenlijk ParijsRoubaix gekeken en zagen we wederom dat Greg van Avermaet dit voorjaar
sterker is dan ooit. Na de koers werden
gauw alle spullen ingepakt en vertrok
bijna iedereen weer richting Utrecht.
Het weekend kon natuurlijk niet zonder
de traditionele tussenstop bij de altijd
zo sfeervolle McDonald’s in Best, waar
het wederom fantastische weekend
gezamenlijk werd afgesloten door alle
verbrande calorieën snel weer aan te
vullen!
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QUOTES
De buitenbladcommissie is altijd druk bezig met het verzamelen van de
leukste quotes uit de vereniging, dus pas op met wat je zegt! Heb jij nog
een leuke quote gehoord? Mail deze dan naar redactie@domrenner.nl.
Deze editie hebben onze leden goed hun best gedaan!
Peter quotes:
“Ze noemen mij ook wel een pionier”
*tijdens de masters 60+ uitreiking* “Kijk jongens, over 40
jaar staan we daar ook”
“Eigenlijk moet je gewoon aan het begin van de Achterdijk
gaan wonen”
Joost quotes:
“Ik zit tijdens de tentamenperiode meer met mn hand in mn
broek dan met twee handen op mn laptop”
“Ik drink koffie als het leven, donker en bitter”
*tijdens Ardennenkamp* “Fietsen, dat doe ik toch niet” (wat
hij overigens bewees door slechts één keer op zijn fiets te
stappen tijdens kamp)
Arend vraagt Hanna (H)as(falt)of ze mee gaat naar Ardennenkamp: “Nee ik
wil het asfalt van België niet van dichtbij zien.”
Jelle op de eindemaands borrel (in de Rex): “Met elk biertje dat ik drink,
kom ik dichter bij de poema..”
Koen bij Studentencup Delft: “Freek is de Thomas van de Sportklasse.”
Freek na MNC Zo! Al 85 km gereden. Tja dat krijg je als je een koers uitrijdt”
Rondemiss Claire: “Ik zie alleen nog maar gele kleren als ik ga winkelen,
echt niet gezond”
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