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Redactioneel
Eindelijk is het weer zover: er is een
nieuw Buitenblad! Iedereen heeft er
lang op moeten wachten, onze excuses
hiervoor! Maar nu zijn de InDesign
problemen eindelijk opgelost: we
werken met een nieuw programma
waardoor we na een lange tijd onze
middagen weer kunnen vullen met het
maken van dit blad.
Gelukkig ieder nadeel heb ze vordeel,
en dankzij deze vertraging hebben wij
een goed gevuld Buitenblad weten te
maken! Dat wordt weer genieten dus,
van een verslag van het gala, het
Ardennerkamp, de ploegenpresentatie,
het Buitenblad doet Menda, de Flits, de
nieuwste roddels en weetjes... en nog
veel meer. De trainingen en wedstrijden
zijn ook alweer begonnen, dus ik ben er
van overtuigd dat er ook bij de
komende Buitenbladen weer
interessante nieuwe stukken te
verwachten zijn.
Maar er is meer te melden. Helaas voor
ons, maar natuurlijk geweldig voor haar,
heeft Esther ons koude kikkerlandje
verlaten. Zij vertoeft inmiddels in het
verre Amerika! Dat betekent dat zij niet
langer mee kan werken aan het printen,
vouwen, stickeren en al die andere
mooie commissie-taken, maar wie weet
ontvangen wij binnenkort nog leuke
stukjes van haar! En gelukkig zit onze
voorzitter nu naast mij, die mee helpt
met het ruzie maken met- en
vervloeken van dit nieuwe opmaak
programma dat we niet snappen
voortvarend maken van een geheel
nieuwe opzet van het Buitenblad.

Matthijs Kuipers heeft door studie
drukte helaas ook deze mooie
commissie verlaten, maar wees niet
getreurd, hij heeft laten weten dat hij
nog altijd scherpe stukken zal blijven
schrijven voor het Buitenblad, dus
Matthijs schroom niet en blijf mooie
stukken insturen!
Dat geldt natuurlijk ook voor een ieder
die zijn schrijftalent met de Domrenner
wil delen; wij zijn altijd op zoek naar
schrijftalent en de nieuwste verhalen,
verslagen, quotes en roddels. Dus wil je
onze commissie versterken of gewoon
zo nu en dan een leuk stuk insturen,
laat het ons weten!
Rest mij nog iedereen veel plezier met
het lezen van dit Buitenblad!
Veel liefs, Aniek

ps: Dit wil ik jullie ook niet onthouden:
onze nieuwste aanwinst, deze mooie
vlag van de Domrenner die al te
bewonderen was op de
ploegenpresentatie!
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Van de Voorzitter
De lente is inmiddels begonnen met
heerlijke temperaturen van tussen de
15 en 20 graden. Heerlijk weer dus om
de racefiets weer op te zoeken om een
middagje sportend te genieten! Wat zich
bij mij uitte in een stel bruingebrande
benen na afloop van een van de eerste
fietstochten van het seizoen. Het
zonnetje, de vogeltjes en de zachte
wind die je nu eens niet omver blaast,
daar wordt je zo vrolijk van. Vandaar
ook dat de lente toch wel mijn favoriete
tijd van het jaar is.
Terwijl ik nog steeds geniet van het
weer, staat het ardennerkamp op het
punt om te beginnen. Onder het
schrijven van dit stuk pak ik nog snel de
laatste belangrijke dingetjes bij elkaar.
De voorspellingen voor het weer van dit
geweldige weekend zijn niet bijzonder
goed, maar of het echt een weekend
met veel buien wordt, weet je natuurlijk
nooit. Ik heb goede moed en hoop
morgen dan ook zonder regenkleding op
de fiets te kunnen zitten. Iets verder in
dit buitenblad nog een mooi verslag van
het kamp!

Nu is het seizoen dus echt begonnen.
Zowel de ploegenpresentatie als het
ardennerkamp zitten erop en de eerste
avondtrainingen zijn inmiddels alweer
verreden. Velen van jullie zullen dus
vanaf nu zeer actief hun sport
beoefenen. Zelf ben ik van plan ook
actief aan de slag te gaan. Om te
beginnen zal ik in ieder geval weer
vaker op de fiets kruipen.
Wat erg fijn is, is dat we ook dit jaar
weer een aardige groep dames hebben.
De eerste damestraining was dan ook
een groot succes! Hierdoor weten ze
alles over het rijden in een dubbele
waaier. Wij zullen er als bestuur alles
aan gaan doen om deze dames
tevreden te houden en meer
damestrainingen liggen dus nog in het
verschiet!
Simone Droog
Voorzitter USWV de Domrenner
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Studentensport gala

Het is mij ter ore gekomen dat die
lampionnen speciaal voor het gala
gemaakt zijn, één van de
Het blijft even wennen...
organisatieleden had op haar stageschool
de kindjes aangezet tot creatief
Maanden, jaren-lang ben je gewend
knutselen: was het kinderarbeid of een
iedereen op de fiets te zien. In de al dan goede roddel? Enfin, hoewel de beloofde
niet Domrenner outfit, helm op het
middenstip van het stadion enkel te zien
hoofd, de meeste gezichten verstopt
was vanaf de ijskoude-want-buiten
achter een bril met getinte glazen. En
rookruimte zat de sfeer er met de in een
dan... zie je ineens iedereen in galamooie opkomst aawezige Domrenner,
kleding! Oké ik moet toegeven, op
zeker met de dubbel-leden van Softijs,
borrels zie je iedereen ook wel in
goed in.
'normale kleding' maar de overstap naar
gala is toch heel wat. Voorzichtig kijk je Met deze vereniging aanwezig, is de
rond, ja, daar herken je weer mensen
avond hierop naar zeggen geopend met
zonder die eeuwige helm op het hoofd.
een dans-act van de Utrechtse studenten
En dat meisje daar, het is lastig te zien
dansvereniging. Nu had ik hier voor jullie
zonder wielrenoutfit, maar toch?.?.
graag een mooie recensie over
Misschien lichtelijk overdreven alles,
geschreven, maar helaas was de act bij
maar toch ziet ineens iedereen er weer
gebrek aan een podium voor mij
heel anders uit. De fietsen zijn, gelukkig onzichtbaar. Niettemin was na deze
maar tijdelijk, aan de wilgen gehangen
opening de band daarentegen wél goed
en fietskleding is verruild voor een
zichtbaar en zij brachten de stemming er
chique jurk of dito rokkostuum, het is
goed in met een breed repertoire.
gala!
Uiteindelijk gaven zij het stokje over aan
Maar liefst zeven Utrechtse Studenten
Sport Verenigingen hadden de handen
ineen geslagen om een groots gala te
organiseren, en het resultaat mocht er
zijn. Donderdag 4 maart was het zover.
Number four (in stadion Galgenwaard)
was passend in het thema Asian Nights
omgetoverd tot gala locatie en
langzaamaan begonnen alle sporters
binnen te stromen in de met Aziatische
lampionnen versierde zaal.

de DJ die de rest van de avond
verzorgde.

Last but not least was er ook een galafotograaf. Dus om de Domrenner eens
zonder wielren-outfit te laten zien hebben
wij uiteraard een aantal foto's in het
Buitenblad geplaatst. Het blijft even
wennen, wielrenners zonder racefiets,
zonder gele outfit, helmen en brillen,
maar het was geweldig om het eens te
zien! Complimenten dus
voor de mooie outfits van
iedereen en de laatste
regels wil ik nog even
gebruiken om de
organisatie van het gala te
bedanken. Bij deze:
ontzettend bedankt voor
het leuke gala

Domrenners @ het gala
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Foto-impressie van
het Studentensport
gala: strak in het pak!
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Geld verdienen met
je sponsor
Beste Domrenner,
Zoals altijd is USWV de
Domrenner op zoek naar nieuwe
sponsoren. De PR/Sponsor
Commissie besteed hier veel tijd
en aandacht. Ondanks alle
inspanningen is het nog niet
gemakkelijk om een nieuwe
sponsor te vinden. Nieuwe
sponsoren werven is één ding,
maar ze vervolgens in de
vereniging te introduceren en
vasthouden is minstens zo
belangrijk. De kennismaking van
een sponsor met USWV de
Domrenner blijkt gemakkelijker te
zijn wanneer er een bestaand
contact, een persoonlijk netwerk,
als uitgangspunt wordt genomen.
Het is vanuit deze gedachte dat ik
je wil vragen om na te gaan of er
je omgeving een potentiële
sponsor te vinden is en deze
sponsor in contact te brengen met
USWV de Domrenner. Deze vraag
wordt uiteraard ondersteund met
een aantrekkelijk aanbod vanuit
het bestuur:

Als je een nieuwe kledingsponsor
binnenhaalt die 3 jaar lang wil
schitteren op het Domrenner
tenue krijgt, synchroon met het
voortduren van het contract, de
kosten van zijn/haar lidmaatschap
bij USWV de Domrenner vergoed.
Als je een nieuwe sponsor
binnenhaalt die voor minimaal 1
jaar wil profiteren van
advertentiemogelijkheden in het
buitenblad en/of op de website
van de Domrenner krijgt,
eenmalig de kosten van zijn/haar
lidmaatschap bij USWV de
Domrenner vergoed van het jaar
waarin het contract wordt
getekend.
Heb je vragen, opmerkingen of
een potentiële sponsor in je
netwerk hoor ik graag van je!
Met hartelijke groeten,
Merel Wuisman
PR-Commissaris USWV de
Domrenner
0628486142
prcommissaris@domrenner.nl
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Het Buitenblad doet...
Menda

Verder werd Softijs door Menda geprezen
als dé datingvereniging van Utrecht,
getuige het feit dat mijn beide
gesprekspartners een relatie hebben
Op de dag dat ondergetekende zijn
inschrijfformulier om lid te worden van opgedaan via deze vereniging. Iets wat
bij Softijs heel gebruikelijk schijnt te zijn.
Softijs op de post deed ging het
Waarschijnlijk zien verschillende lezers nu
buitenblad op bezoek bij de voorzitter
een verband met de eerste zin van dit
van diezelfde schaatsvereniging.
Alhoewel, buitenblad; Als ik Matthijs en artikel maar ik ontken in alle toonaarden.
Het is meer dat ik met de zomer voor de
Maikel zeg, dan kom ik dichter in de
buurt van de waarheid. Naar verluid was deur nooit nee zal zeggen tegen welke
vorm van Softijs dan ook.
het overige personeel van het BB hard
aan het trainen voor het ardennerkamp
terwijl Matthijs en ik -zonder ook maar
één vinger te hebben hoeven uitstekeneen heerlijk avondmaal consumeerden.
Tja, je hebt natuurlijk altijd mensen
nodig die zich wegcijferen binnen zo’n
redactie. En dan zijn wij de moeilijkste
niet.
Maar ik hoor jullie al
denken: wat hebben jullie
dan gehad? Wel, zo’n maal
is natuurlijk moeilijk te
omschrijven maar als je
dat dan toch gaat
proberen kom je toch al
gauw uit op ‘een
ongedefinieerde
substantie’. Echt een
aanrader.
(Receptie te verkrijgen via
recept@buitenblad.nl)
Tijdens het eten werd
natuurlijk flink gesproken
over Softijs, de
schaatsvereniging waar
Menda binnenkort uit gaat
zwaaien als voorzitter. Hierdoor zal ze
heel veel tijd over gaan hebben. Zeker
ook nu ze binnenkort geopereerd wordt
aan haar knie en waardoor het zeer
onzeker is wanneer ze weer serieus kan
gaan fietsen. Op haar bureau vingen we
al één en ander op over hoe ze haar tijd
binnenkort zal gaan invullen. Haar
bureau was namelijk bezaaid met
Russische boeken en in haar cd-drive
zat een Russische taalcursus. Ik weet
dus al waar mijn eerste softijs kamp
heen zal gaan.

Maikel en Matthijs beoordelen
Menda's kookkunsten
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Ploegenpresentatie

Na de presentatie van de heren B en de
dames vertelde Dieke Kok, sportarts in
opleiding van het UMC, over de oorzaken
en gevaren van overbelasting bij
De ploegenpresentatie van 2010 was
sporters. Ze bracht in beeld hoe sporters
een groot succes. Op vrijdagavond 19
vaak verleid worden tot overmatig
maart verzamelde de wedstrijdploeg
presteren en de symptomen die daarbij
van dit jaar zich om gepresenteerd te
gepaard gaan. Aan de hand van
worden aan vrienden, familie,
onderzoeksresultaten werd duidelijk dat
sponsoren, rivalen en domrenners.
in alle gevallen telt: voorkomen is beter
Onder de genodigde waren speciale
dan genezen. Er was vanuit de zaal
gasten Edi Renes, sponsor van de
Domrenner en eigenaar van café Ledig vooral veel belangstelling naar de balans
tussen inspanning en rust waarmee een
Erf en het bestuur van WTOS de
studenten wielervereniging uit Delft. De zo goed mogelijke prestatie en zo hoog
mogelijk energie level bereikt kan worden
avond werd gepresenteerd door de
charismatische gastheren Joost en Jos. in het toch al drukke studentenbestaan.
Fris en fruitig aan de start verschenen, Met deze informatie op zak was het de
beurt aan de A’s om zich te voor te
strak in het pak leidde ze de avond in
stellen. De meest opvallende, notoire en
met een video-impressie van de
inspanningen van licentiehouders tijdens immer gesoigneerde verschijning was
de afgelopen winter. Deze inspanningen Jentzen het tijdritkanon van de
Domrenner. Voor het eerst een licentie
waren uiteraard met oog op het
maar desalniettemin de ambitie om hoge
komende wedstrijdseizoen, het zag er
ogen te scoren in het A-peleton. Nivard
veel beloven uit.
Kagie maakte indruk met zijn stellige
ambitie om het komende seizoen vooral
Met hoog gespannen verwachtingen
Sjaak Veken en het bestuur van WTOS de
begon de presentatie van de
hekken in te rijden.
licentiehouders. De B’s werden naar
voren geroepen en gevraagd naar
plannen en ambities. De plannen waren Ter afsluiting van de avond werd er
geklonken op het succes van de renners.
uiteenlopend en zo ook de ambities.
Waar de ene renner zich gaat focussen Nu is het tijd om vooruit te kijken naar
het komende seizoen. De benen zijn
op koersen in het buitenland wil de
geschoren en de kettingen gesmeerd. Wij
andere renner dichter bij huis eerst
wensen iedereen: veni vidi foetsie!
proeven aan het rijden van een
serieuze wedstrijd. Zonder
meer werd duidelijk dat de B’s
er klaar voor zijn, ze hebben er
zin in.
Na de B’s was het de beurt aan
de dames om gepresenteerd te
worden. Jos legde ze het vuur
aan de schenen met vragen
waarop vaak, misschien wel
altijd, het antwoord een luid
gegiechel bleek. Na door alle
bescheidenheid heen te kijken
bleek dat Jolien zich hard gaat
maken voor een podiumplek bij
duathlons, Mary Rose de elite
dames ver achter zich wil laten
De charismatische gastheren van
en Linda haar focus legt bij de lange
deze avond
afstanden.
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Mijn eerste echte
wedstrijd
door Jasper Hentzen

of iemand springt in het gaatje dat je
hebt laten vallen. Ik ben een tijdrijder,
zeg je nogmaals tegen jezelf.

Het wordt zwaarder en zwaarder. Nu
branden niet alleen je benen, meer lijken
ook je longen te exploderen. Je ziet
alleen het achterwiel van je voorligger. En
in je ooghoek wat geels. Vast een
ploegmaat aan de kant, denk je. Nu je er
op begint te letten zie je meer renners
langs de kant staan: triomfantelijk vraag
je jezelf af of die allemaal gelost zijn.
Hoe groot zou het peloton nog zijn? Voor
je zie je een man of veertig. Je kijkt
achter je. Niemand. Verdomme. Naar
voren, anders ben je de volgende die
Een dikke man met grijze baard en
knwu-jas roept: ‘Heren, succes!’ Je kan opgeeft. Plekje voor plekje probeer je te
winnen. Je passeert iemand. Achter je
nu niet meer nadenken over wat je
hoor je het karakteristieke geluid van
doet: iedereen vertrekt als een gek en
je moet mee. Inklikken, inklikken, op de crashend carbon, vergezeld door een
training gaat dat altijd zo makkelijk. Nu machtige krachtterm. Shit happens, denk
je, als het mij alleen maar niet overkomt.
verlies je tien plekken voor je stevig
Die Dura-Ace wielen met hoge velg zijn
verbonden bent met je fiets.
me toch wel dierbaar.
Nog vijf minuten, dan is het zover. Om
je heen zie je mensen zenuwachtig naar
de start rijden, de benen vet glinsterend
van de olie. Je controleert nogmaals of
je rugnummer goed zit, en voegt je bij
hen. Om je heen staan je ploegmaten,
voor je ligt het parcours waarop het het
komende uur moet gaan gebeuren. De
eerste bocht ligt in het zicht en ziet er
angstaanjagend scherp uit.

De eerste bocht is een lastige. Iedereen
rijdt toch wel wat harder dan tijdens het
inrijden en je vraagt je af hoe je hem op
deze snelheid in ’s hemelsnaam moet
aansnijden. Je kiest een lijn. Degene
naast je kiest dezelfde lijn, en je moet
uitwijken. Je roept ‘godverdomme’, niet
zozeer omdat je afgesneden wordt, als
wel omdat je bijna stilstaat door die
actie. Iedereen versnelt flink de bocht
uit en je moet twee keer zoveel moeite
doen om bij te blijven. En dat was pas
de eerste bocht.
Het optrekken na de bocht doet de
benen branden. Zo heb je het in
trainingen nog nooit meegemaakt. Voor
de bocht remt iedereen juist weer, een
heel peloton gaat daar namelijk niet zo
makkelijk doorheen. Je bedenkt dat je
een tijdrijder bent, die rijden veel
gelijkmatiger. Na de bocht trek je iets
minder snel op en voor de bocht maak
je dit verschil weer goed. Je hebt je plan
nog niet ten uitvoer gebracht,

Het zweet gutst van je lichaam. Je haalt
met moeite nog wat mensen in, maar als
je achter je kijkt zie je dat je nog steeds
in het laatste wiel zit. De vermoeidheid
krijgt vat op je hele lichaam. Het aanzetten voelt niet meer krachtig, het is alsof
je een geel vaatdoekje aan het uitpersen
bent. Je snijdt de volgende bocht aan en
moet twee keer corrigeren. ‘Domrenner
zeker?’, roept de renner achter je. Hij
passeert je. Je bedenkt je dat je moet
aanklampen, maar zodra die gedachte in
je opkomt is hij al twee fietslengtes
verder. Je draait het gele vaatdoekje
nogmaals om, maar komt niet dichterbij.
‘Zwaar he?’, vraagt de ploegmaat die al
langs de kant stond. Je wil de vraag
beantwoorden maar neemt eerst een slok
uit je veel te volle bidon. ‘Te weinig
gedronken zeker?’ Je ontkent. Het ging
wel, zeg je, maar je vond het rondje te
link. Je wilde niet het risico lopen dat je
je dure wielen de hekken in zou rijden,
vertel je hem. Met een schuin oog kijk je
in je agenda: wanneer was er weer een
tijdrit?
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Vancouver Island

Tot zover de omstandigheden.
Geïnspireerd door de Olympische Spelen
in Vancouver, die jullie allemaal min of
Waarde Domrenners . Even wat anders. meer gevolgd hebben, ben ik hier aan
Een verhaal van mij vanuit Canada, de het sporten geslagen. De spelen heb ik
van dichtbij mee mogen maken en heb
reden waarom ik dit jaar bijvoorbeeld
het Canadese hockeygoud in Vancouver
het ArdenneRkamp moet missen.
Natuurlijk volgen enkelen van jullie mij gevierd. Ook het Nederlandse goud werd
op Facebook of op mijn weblog. Waarom gevierd overigens. Dus maak ik hier op
mijn leenfiets ( en nog steeds in mijn
meer? Daar staan natuurlijk al de
meegereisde US-postal pakje ) de wegen
nodige avonturen, maar speciaal voor
de Domrenner is hier een extra verslag. onveilig. Het weer leent zich daar
uitstekend voor, iedere week zijn er
Langer, beter en ook ongecensureerd
over het fietsleven van een Domrenner zonnige of in ieder geval droge dagen.
in Canada.
Mijn favoriete stukje is langs de kust. Dit
Victoria ( British Columbia, Canada ) is heet de Seaside Touring Route en biedt
uitzicht op de bergen in Washington
een typisch Amerikaanse stad met
State, rotspartijen, en heeft af en toe een
blokken en avenues, grote
bergje om tegenop te fietsen. Buiten de
terreinwagens, dikke Hummers en
stad zijn hier wegen die dwars door
4x4’s. Hierdoor is het fietsen net even
wat gevaarlijker, minder prettig en door dichte bossen of toeristische parken
gaan. Echter, vaak zijn deze druk. Totdat
de wolk uitlaatgassen ook een stukje
je er na ijverig zoeken toch in slaagt een
ongezonder dan in Nederland. Toch is
rustig, stil weggetje te vinden waar niet
Victoria voor Noord-Amerika
zozeer real estate te zien is, maar kleine,
fietsvriendelijk te noemen. Er zijn
fietspaden en zelfs 2 autovrije routes te knusse huisjes.
Mijn 2 meest memorabele fietsavonturen
noteren.
hier ( tot nu toe ;) ) zijn een dagtrip
over het Galloping Goose Trail en een
Als fietser moet men zich hier aan
fabelachtige Mystery Midnight Moonlight
dezelfde regels houden als de
Ride. De eerste was een gewone
automobilist, omdat een fiets als een
voertuig beschouwd wordt. Dat houdt in dagtocht. Heen voert over het fietspad
naar het einde, ergens midden in een
dat je voor een stopbord moet
bos. Terug over de weg. Deze route is
afstappen en richting aan dient te
geven. Ook is een helm verplicht, geen hier erg geliefd en daar hebben de
Canadezen ook wel een punt, omdat het
slechte zaak, maar ik kan bevestigen
dat zo’n nieuwe gewoonte lastig aan te grootste deel van de 55 km gewoon echt
leren is ;). Verder is het ook toegestaan door het groen gaat. Er was een
Canadees meegegaan. Het is de westkust
om op de snelweg te fietsen en dat is
best gaaf. Niet heel idyllisch, maar soms en daarom doen ze het hier, ehm, zeg
nodig om een bepaalde route te kunnen maar rustig aan. Hippies. Halverwege
begon hij zich op zijn meegebrachte cider
fietsen. Canadezen zijn niet van die
fietsers. Veel getoeter, geen ruimte als te verheugen en bij het eindpunt werd dit
ze je passeren en een enkele keer zelfs aangevuld met verlangens het een en
ander te roken. Volgens hem is het
een verwensing.
heerlijk om met een waas in je kop rond
te fietsen. Ik heb het niet geprobeerd, en
hij deze dag ( gelukkig! ) ook niet.
Saillant detail: op de weg terug, vlakbij
de stad passeerden we wel een
wielrenner er wel een opgestoken had.
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Dit is een goede brug naar de andere
tocht. Deze Midnight Ride begon zoals
de naam al verklapt niet voordat het
donker was. Het concept verdient een
uitleg, want zover ik weet is het nog
niet in Nederland bekend. Het idee is
dat een groep fietsers van een bepaalde
locatie in de stad op een bepaald tijdstip
vertrekt. Mij was dit door een andere
student verteld. En zo verspreid het min
of meer onofficiële evenement zich van
mond tot mond en neemt iemand die
het de eerste keer leuk vond, de
volgende keer een vriend of vriendin
mee. Vanaf 10 uur verzamelen zich
meer en meer fietsers. Er wordt
gewacht als er nog meer deelnemers
verwacht worden. Uiteindelijk ( 11 uur )
is de groep bijna 50 deelnemers groot ,
arriveert degene die het min of meer
organiseert en wordt de route
uitgereikt. Deze leidde niet geheel
toevallig langs het strand. Niet geheel
toevallig, want met zo veel man moet
de groep wel uitwaaieren. Daarom
wordt onderweg gepauzeerd en bier
gedronken en languit gechillt.
Regels zijn er niet, dus de pauze duurt
zo lang tot de eersten weg willen.
Wanneer je voorin fietst leid je de groep
over het door jouw gewenste terrein.
Achteraan kun je genieten van de vele
lichtjes die in een langgerekt lint vooruit
slingeren. Sommige fietsen zijn aardig
gepimpt. Toeters en bellen (letterlijk) en
een decadent had zelfs een stereo
waaruit slow-jamming muziek klonk.

Uiteindelijk is de groep ergens op het
strand een kampvuur gaan bouwen
totdat er regen kwam en iedereen zich
huiswaarts spoedde. Elkaar iets beter
kennend, maar toch nog steeds niet echt
wetend met wie zij dit avontuur gedeeld
hebben. Na wat drankjes moet ik
concluderen dat de ervaring zeker de
moeite waard was.
Dit is het dan wel zo’n beetje qua fietsen.
Voor andere avonturen kunnen jullie mijn
blog lezen of wachten tot ik weer terug
ben in juni. Ik hoop dat het
Ardennerkamp weer gaaf was!
www.yohanonanisland.waarbenjij.nu
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Wist je dat?....
... De Domrenner 29 mei op de Nedereindse Berg een
wielren clinic organiseert voor geinteresseerden?
... wij hopen dat we hier veel nieuwe leden aan
overhouden!
... De inschrijvingen in ieder geval erg hard lopen.
... En dat wij hieruit concluderen dat de Domrenner dus
mateloos populair is ;)
.... En iets heel anders: Wist je dat je voor de
laatste stand van het DSS je de Domrenner site
kan checken?!?!
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Het ardennenkamp door
de ogen van Maikel…
Badend in het zweet werd ik vanochtend
wakker. De persoonlijke aantijgingen op
onze digitale onderbuik “De Schreeuw”
werden mij te veel. Met bloed doorlopen
ogen achtervolgen DDS fanatici mij op de
Redoute. Dranghekken waren overal en
de fatale duw was nu luttele momenten
weg; bam, en toen schrok ik wakker.
Vandaag was het uur U, the day of no
return. Ik pakte mijn spulletjes en fietste
op een drafje naar mijn nieuwe ‘oude’
auto; mobiliteit 5 macht!
Op het IBB aangekomen was iedereen al
snel terplekke. Inclusief een schizofrene
vrachtwagen met links-rechts dyslexie.
Ideaal! De reis naar het regenachtige
zuiden verliep soepel en klevend achter
de rijdende apotheek van vM werden we
de laatste kilometers getrakteerd op een
adembenemend stukje ‘tour des
Ardennes’. De Redoute heb ik vandaag
gemeden door de leiding te nemen over
de groep. Morgen hopelijk een herhaling
van zetten; eerst maar eens de nacht
overleven.
De toon was gezet. Ineens waren de
overige dagen alleen nog maar bedoeld
om te overleven. En dat voor iemand die
toch in staat werd geacht om het kamp
in goede banen te leiden als één van de
organisatoren. De schreeuw en
ondergetekende; het zal nooit een goed
huwelijk worden.
Toch werd er ook nog gefietst. Op dag 2
was iedereen er en werd er gestart in 3
verschillende niveau groepen. Na
maanden van voorbereiding, een
monnikenbestaan en duizenden
kilometers training nam ik plaats in de
trage groep. Want ik barst van de
ambitie, laat daar geen misverstand over
bestaan.
We reden de route Coo – Coo, van 85
km. Met al na 300 meter de Thier de
Coo. Oftewel; steile wand fietsen. Dit
werd mij niet in dank afgenomen,
getuige de stortvloed aan (niet nader te
noemen) scheldwoorden die mij ten deel
vielen.

Nadien werden respectievelijk de Haute
Lavee, de Rosier, de Maquisard, de
Chambralles en de Redoute aangedaan.
Die laatste was zonder dranghekken, dus
ik kon opgelucht adem halen. Onderweg
zijn we beide andere groepen tegen
gekomen. Terwijl wij heerlijk met 60 km/u
naar beneden suisden zagen we op de
andere weghelft hoe Mathijs zijn
metgezellen van de snelle groep bergop in
de vernieling reed. Ook de ‘middel groep’
kwamen we in diezelfde setting tegen.
Daar viel het op dat Yorik bergop niet mee
kon. Boze tongen beweren al dat hij niet
gedisciplineerd genoeg is om het
Antwerpse nachtleven te weerstaan. Tja,
niet iedereen heeft het in zich om als een
monnik naar zo’n kamp toe te leven. (Dat
BB wordt toch niet in het buitenland
bezorgd, wel?) Die nacht zijn Joël en
ondergetekende lekker anoniem (tóen nog
wel) verschillende domrenners’ nachtrust
gaan verstoren door de -van een spel
eerder op de avond- overgebleven
ballonnen te voorzien van een lesje
euthanasie. Anoniem ja, dat is namelijk
lekker makkelijk, vraag het maar aan de
aanhangers van onze digitale onderbuik.
De dag erna was bij iedereen het beste er
wel af en werden er maar kleine ritjes
gereden. Yorik, Arthur en Punt hadden
zichzelf gisteren overschat en gaven dat
nu toe door plaats te nemen bij ons in de
trage groep. Verstandige keuze jongens,
de Spartamet commissie is onderweg!
Ons korte ritje voerde ons met veel
gevloek over de Stockeu waarna we
wederom de Rosier voor de kiezen
kregen. Op deze 4 km lange klim ontspon
zich een waar duel tussen Punt en mijzelf.
Op enkele honderden meters van de top
werd er een sprint in gang getrokken die
uiteindelijk pas op 30 meter van de top
beslist werd toen Punt mij uit het niets
nog op enkele fietslengtes zette. Als
oprichter van de Spartamet commissie
vermoed ik dan ook dat hier meer achter
zit.
Maar zo kwam wel een einde aan een zeer
geslaagd kamp. En dus ook aan dit
verhaal waar louter feiten in staan en
niets van is overdreven. Tot volgend jaar!
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Creditcard of carbon
Ilja Leonard Pfeijffer en Gelya
Bogatishcheva, De filosofie van de
heuvel
(Uitgeverij de Arbeiderspers, 2009)
ISBN 978 90 295 6768 8

Uiteraard valt dat niet zonder slag of
stoot aan te nemen, dat iets vermakelijk
is. De volgende citaten wil ik jullie dan
ook niet onthouden:

Ik weet dat je moet oppassen
met het soort dingen dat ik nu
wil gaan schrijven. De goedkope
grappen kan ik er zelf
moeiteloos bij verzinnen. Toch
moet ik het vertellen omdat het
waar is en belangrijk. Ik krijg
een steeds intiemere band met
mijn fiets.

Iedereen die ooit op fietsvakantie is
geweest zal misschien al eens gehoord
hebben van Ilja Leonard Pfeijffers ‘De
filosofie van de heuvel’. In het boek
schrijft de dikke dichter –u kent hem
misschien van tv- over de fietsreis die
hij in 2008 maakte van Leiden naar de Herkenbaar. Voor een wielrenner
stad der steden: Rome. Toen ik het uit tenminste. Geen goedkope grappen aub.
had wist ik niet of ik er iets zinnigs aan En deze:
toe te voegen valt, daarom geef ik
slechts het welgemeende advies het te
lezen. Als je van fietsen -in welke vorm
dan ook- en licht-filosofische
overpeinzingen houdt, tenminste.
Wat vind ik er zo goed aan? Om te
beginnen is het, zoals ik zei, een
verslag van Pfeijffers fietstocht naar
Rome met zijn vriendin-die-niet-altijdzo-genoemd-mag-worden Gelya. Dat
heb ik ook gedaan, fietsen naar Rome.
Zónder Gelya, en mét een hyperdeluxe
fiets van het soort waar Pfeijffer een
beetje op neerkijkt. Maar toch, hij heeft
een enigszins vergelijkbare reis
gemaakt en heeft daar met zijn
schrijfkwaliteiten verslag van gedaan.
Ik hoopte een beetje het verslag aan te
treffen dat ik zelf had willen schrijven,
maar waar ik natuurlijk het nodige
literaire talent voor mis.
Wat ik hoopte aan te treffen, heb ik
aangetroffen. Pfeijffer maakt van een
gewone fietstocht (want dat is het in
feite, je bent simpelweg aan het fietsen
en moet op tijd aan eten en een
slaapplek denken, heroïscher is het
niet) een zegetocht op de natuur, de
liefde en al wat niet meer zij. En het is
nog vermakelijk ook.

De filosofie van de heuvel
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Dit beeld [het landschap is een
opgepoetst decorstuk met net iets
te goed asfalt en net iets te weinig
verkeer, MK] werd nog versterkt
doordat er ter gelegenheid van de
feestelijke opening honderden
amateurwielrenners over de weg
reden in hun professionele pakjes
met aerodynamische helmpjes op
hun ultralichte fietsjes van
tweeduizend euro. De Oude
Batavus haalt zijn neus op voor dit
soort jonge renpaarden van
vederlicht carbon. Hun gebrek aan
gewicht is volledig het gevolg van
gebrek aan karakter. En Gelya en
ik halen onze neus op voor
stomme wielrenners die stomme
rondjes fietsen. Lekker belangrijk.
Misschien is de bestemming niet
van belang, maar zonder
bestemming is er geen weg. Als je
niet naar Rome fietst, denk je dat
je heel belangrijk bent als je zo
snel mogelijk je rondje fietst. En
dan wat?

Ja, wat moet ik daar op zeggen? Ik ben
wielrenner én Rome-fietser. Als
wielrenner voel ik me beledigd, als
Rome-fietser kan ik alleen maar
instemmend knikken.
Ik troost me maar met de gedachte dat
mijn reis heus niet makkelijker was
door mijn luxe fiets (aluminium, geen
carbon), en dat de grote dichter dan
misschien geen carbonnen fiets had,
maar wel een creditcard. Die had ik dan
weer niet. Maar ik moet niet in de
verdediging schieten. Pfeijffer heeft
genoeg zelfspot om hem zijn
plaagstootjes naar wielrenners
onmiddellijk te vergeven.
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Quotes & Wist-je-datjes?

…Loes denkt dat Maikel een lintworm in
zijn buik heeft.

"Toen legde ik mijn hand op Marks
achterste. Het voelde lekker. Dat vond
hij ook!"
Menda beschrijft haar ervaringen in de
volgwagen

…Arthur zó lekker heeft gekookt voor de
evenementencommissie dat niemand
zich nu meer aan durft te bieden om de
volgende keer te koken.

“ik krijg altijd zo'n hoofdpijn van dat
zuigen...
...aan een milkshake”
Van Steensel

…Joost en Maikel elkaar op typisch
Brabantse wijze wakker maakte tijdens
het MTB kamp.

“Het was echt mooi die keer dat Danny
(van Deijssel, red.) viel.”
Kuipers

…Jolien daar 's morgens pannenkoeken
heeft staan bakken uit pure verveling.

"Jij hebt een gevoelloze kringspier"
Joël verschaft Maikel nuttige informatie.

…Wij wel raad wisten met die
pannenkoeken.

"Misschien is het eerlijker als we jou
eens een Spartamet meegeven"
Punt onderschat Maikel's wielertalent.

Wist je dat…

Quote's
“De enige reden waarom ik een licentie
heb genomen is dat ik mijn benen dan
weer mag scheren.”
HdB

"Alles wat ik over het bestuur heb
gezegd is off the record."
Joost Vermue na een openhartige bui
Jos tijdens de PR-vergadering: “Het
blijft toch nemen en genomen worden”

Dit is 'm: de
beruchte
volgwagen..
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Picknick am Park
Wat is er mooier dan op een warme,
zonnige avond met vrienden te gaan
picknicken in het park? Dit is dan ook
wat we gedaan hebben, wederom een
mooie activiteit die georganiseerd is
door de evenementencommissie.
Het was de bedoeling dat iedereen wat
voedsel mee zou nemen dat we
vervolgens tentoonspreidde in het
midden van de picknickkring. Er was
voor ieder wat wils, zoals
pannenkoeken, stokbrood, een hartige
taart van Arthur, druiven, gebakjes van
Arina en Joost de Kruif zorgde voor het
toetje: heerlijke waterijsjes. Natuurlijk
was ook aan de drank gedacht, in de
vorm van wijn en bier.

De twee voetballende teams waren aan
elkaar gewaagd, maar uiteindelijk bleek
het team waar ik deel van uitmaakte
toch echt de sterkste. En dat lag
natuurlijk met name aan de topscorer
van het team!
Na dit energieke potje voetbal werd nog
even nagepraat om vervolgens met de
meerderheid te vertrekken richting de
Willem van Noortstraat, waar in de tuin
van Jasper, Merel en Ruben het feestje
voortgezet werd bij een best wel heel
erg warm vuur. En zo werd de avond op
een relaxte manier afgesloten.

Het zonnetje verdween langzaam steeds
wat verder achter de rij bomen in het
Wilhelminapark, waardoor het wat
frisser werd. Toch was het nog steeds
goed toeven. Toen we allemaal
uitgegeten waren en voldaan zaten bij
te komen, besloten we sportief te gaan
voetballen. Vrijwel iedereen rende
energiek het veld over om erachter te
komen dat de conditie toch echt niet
meer is wat die geweest is. Sommige
Domrenners onthielden zich echter van
veel beweging met het oog op de
volgende wedstrijddag. Daar moet
natuurlijk ook aan gedacht worden!
Uiteindelijk bleek dit voor Joost Vermuë
een heel slimme zet, want de volgende
dag behaalde hij een tweede plaats op
het podium van de Zeeland Classic.
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Verslag DK weg
Met tweede pinksterdag stonden de
districtkampioenschappen van het
district Midden op het programma.
Aangezien de organisatie extra
vrijwilligers nodig had, ging ik helpen bij
het afbreken van het parcours na afloop
van de wedstrijd. Toch was ik rond tien
uur ’s ochtends al aanwezig, om alle
aanwezige domrenners aan te moedigen
en lekker van het mooie weer te
genieten, chillend in het gras.
De eersten die voor de domrenners aan
de start stonden, waren de amateurs B
die al vroeg uit de veren waren om op
tijd op het parcours aanwezig te zijn.
Deze amateurs werden vanuit onze club
vertegenwoordigd door Jasper Vis, Niels
van der Steen en Ruben Opgelder. Zij
begonnen allen zeer enthousiast. Niels
had een plaatsje gevonden in de
kopgroep en Ruben had de boot net
gemist. Hij probeerde nog wel de
sprong te wagen, maar dat lukte net
niet door de harde tegenwind op de
dijk. Jasper startte goed, maar kon 1
ronde niet meer naar voren op de dijk,
waardoor hij op achterstand kwam bij
een scherpe bocht in het parcours.
Toen de amateurs B klaar waren, waren
de dames van de domrenners aan de
beurt. Jolien, Mary Rose en Linda
stonden allen aan de start. Echter was
het verloop van deze wedstrijd voor
onze renners niet zo fijn, omdat een
andere ploeg een blok vormde,
waardoor het tempo erg laag lag.

En terwijl al deze renners hun best
deden, zaten we langs de kant de
rijdende domrenners aan te moedigen,
terwijl we nog steeds van het zonnetje
genoten, die toch wel steeds sterker
begon te schijnen, tijd voor een plekje
in de schaduw!
Na de dames waren de amateurs A aan
de beurt. Voor de Domrenner waren
Remy, Jan, Joost Vermue en Matthijs
Kuipers hierbij aanwezig. Na 1 ronde
koersen werd de wedstrijd stilgelegd
door een heftige valpartij. Twee
ambulances kwamen ter plaatse en
uiteindelijk moest een renner naar het
ziekenhuis. De valpartij werd
veroorzaakt door een dame die tegen de
richting van het verkeer infietste. Dit
bleek later de vriendin van Jasper Vis te
zijn. Zij hoefde uiteindelijk niet per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd
te worden, ook al zag dat er in het
begin wel naar uit. De valpartij ontstond
doordat een van de renners uit de koers
waarschijnlijk tegen haar aanknalde,
waardoor nog meer renners ten val
kwamen. Ook Matthijs was onderuit
gegaan. Gelukkig kwam hij er met een
paar schaafwonden en beurse plekken
nog relatief goed mee weg. De wedstrijd
werd later hervat, zonder Matthijs, maar
werd wel ingekort vanwege de uitloop
door de valpartij. Remy, Joost en Jan
lieten zich vaak van voren zien en
uiteindelijk belandde Remy in de
kopgroep die snel een grote voorsprong
op het peloton gepakt had. Remy werd
in de sprint tweede, maar omdat er nog
twee renners op voorsprong reden,
greep hij net naast het podium.
En zo eindigde het DK weg voor de
Domrenner. Ik bleef echter nog even
hangen om het parcours te helpen
afbreken. Hierdoor zag ik ook Daniel
Borst nog een goede wedstrijd rijden.
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