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Redactioneel - Evelien Bergman 
Lieve Domrenners,

Het winterseizoen is eigenlijk een beetje de komkom-
mertijd van de wielerwereld. De laatste wedstrijden zijn 
gereden en een enkel lid meldt op facebook het frame 
van z’n racefiets al “winterklaar” gemaakt te hebben 
door het met kerstlampjes te versieren en voor het raam 
te hangen. Gelukkig is er binnen de Domrenner toch al-
tijd wat nieuws te melden. Zo is het nieuwe redactiejaar 
aangebroken en is de redactie vrijwel geheel van sa-
menstelling veranderd. Naast Koen en mij hebben Cor 
Rentenaar, Fieke Mulders en Max Roos plaatsgenomen 
in de Buitenbladredactie In dit eerste Buitenblad zullen 
de nieuwe redactieleden zich kort voorstellen.

Naast het wisselen van de redactie heeft het nieuwe be-
stuur plaatsgenomen tijdens de ALV. Ik kon zelf helaas 
alleen bij het “belangrijkste” gedeelte van de avond zijn: 
de borrel in café Rex en hoorde dat de ALV een gezel-
lige zit was met in plaats van over de auto deze keer 
veel ophef over de sociale waaier. In deze eerste editie 
van het Buitenblad zullen Heerco, Amy, Koen, Matijn en 
Belle zichzelf introduceren.

Hoewel de winter al z’n intreden deed, werd er in ok-
tober nog een tourtocht gereden. Nieuw (redactie)lid 
Cor heeft zich hieraan gewaagd en wil zijn ervaringen 
hierover in dit Buitenblad met jullie delen. Natuurlijk 
komen ook de oude, vertrouwde rubrieken in het Bui-
tenblad terug. Zo vertelt Maikel in de tussensprint iets 
over zijn beruchte roze wielerkledingstuk, legt Fieke de 
link tussen wielrennen en geochemie en is de redactie 
gaan eten bij nieuw lid Bryan.

Dat creativiteit bij deze nieuwe redactie niet ontbreekt 
blijkt uit de nieuwe rubriek “Domrenner Onderzoekt”. 
In deze natte, koude wielerperiode is het belangrijk na 
een zware tourtocht op te warmen in een gezellig café 
onder genot van een biertje. De vraag die hierbij oprijst 
is: wat is nou het beste wielerbier? Dit hebben wij als 
redactie speciaal voor jullie onderzocht.

Naast het beste wielerbier bieden we jullie ook deze 
editie weer een poster aan waar velen van jullie het 
warm van zullen krijgen. 

We wensen jullie veel plezier met het lezen van dit Bui-
tenblad en dagen jullie uit na te denken over een nieuw 
wieleronderzoek dat we voor jullie kunnen verrichten!

Liefs, De Buitenbladredactie
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra

Lieve leden, 

Het wielerseizoen is ten einde en de komende maanden moeten we het even stellen 
zonder koers op tv. Als ik terugdenk aan het afgelopen seizoen zijn er veel mooie 
momenten geweest, maar waar ik vooral aan denk is het interview van Peter Sagan 
na het WK in Richmond. Op het moment zelf was het al bijzonder, maar zeker in de 
terreurchaos en angst van de afgelopen twee week klonken de woorden van Sagan 
steeds weer door mijn hoofd. Daarom wil ik graag met jullie delen wat het interview 
met mij deed. 
“Okay, Im very happy for this. I was founding motivation in the world. And, its, I think 
a big problem with Europe, and all the stuff that is happening....It was really big mo-
tivation for me today, I wanted to win so I could say this. The population in the world, 
we have to change. Because in the next years it can be all different. And also I think 
this competition and this sport is nice for the people and we are motivation for the 
people. (…) I wanted to say to all the people for change the world”
Dit zijn een paar woorden van kersverse wereldkampioen Peter Sagan. Na een race 
van 6 uur en de grootste overwinning in z’n carrière pakt Peter Sagan zijn moment of 
fame om de mensen te wijzen op de problemen in de wereld. Hij zei dat het hem mo-
tivatie gaf om hier te winnen, zodat hij mensen kon vertellen dat er dingen niet goed 
zitten. Menig sporter praat na het winnen van een WK over de personen die bedankt 
moeten te worden. Of over hoe hard hier naartoe gewerkt is of over hoe lang de weg 
hier naartoe wel niet was. Niets van dat alles bij Sagan. Sagan laat middenin een 
roetsjbaan aan emoties zien dat hij de wereld niet vergeet. Dat wielrennen mooi is en 
ook zeker goed is voor de mensen, maar dat het niet genoeg is. Dat er verandering 
nodig is in de wereld. Hij wil mensen inspireren om ook hun talenten te gebruiken 
om iets moois te doen: “I wanted to say to all the people for change the world’. 
Grofweg 6 weken later vinden in Parijs meer dan honderd mensen de dood door ter-
roristische aanslagen. De wereld is in rep en roer. In de eerste persconferenties hoor 
ik Hollande, Obama, maar ook onze eigen Mark Rutte, zeggen dat “het oorlog is” en 
dat “IS harder aangepakt dient te worden”. Ik hoor hen niet spreken van verandering. 
Inspiratieloos komen ze over. Ze gaan mee in de massahysterie die vraagt om ver-
gelding en nog meer geweld. Terwijl dat juist niet de oplossing is, zoals we hebben 
gezien in de 14 jaar na 9/11.  
De wereldleiders hadden naar Sagan moeten luisteren. Hij zei al dat er verandering 
nodig is. Het beleid van de afgelopen jaren, zowel omtrent vluchtelingen als ter-
rorisme, heeft ons niet veel verder gebracht. Ik geloof niet dat de wereldleiders de 
‘change’ teweeg gaan brengen waar Sagan om vroeg. De wereldleiders hebben hem 
nog niet begrepen. Hopelijk krijgt iemand hen aan het denken, zoals Sagan mij aan 
het denken heeft gezet over wat mij motiveert en inspireert. Ik denk dat het voor ons 
als wielrenners in onze winterslaap een goed moment is om na te denken over deze 
thema’s, want Sagan heeft laten zien wat een sterke motivatie met je kan doen. Dus, 
wat inspireert en motiveert jou? En hoe benut jij je talenten om bij te dragen aan een 
betere wereld? 

Heerco Feenstra 

Voorzitter USWV De Domrenner 15/16 
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Cor Rentenaar

Beste Leden, 

Het wordt de laatste tijd steeds kouder 
buiten en de  winter komt nu echt dich-
terbij. Zo was ik bij mijn ouders in Lim-
burg waar al de eerste natte sneeuw is 
gevallen. Zelf vind ik de winter  één van 
de mooiste seizoenen van het jaar: het 
is het seizoen van lekker binnen zitten 
en genietend naar buiten kijken van al 
het moois dat de winter ons biedt. Dit 
brengt wel met zich mee dat ik niet meer 
vaak buiten op mij racefiets  zit en ik ver-
bannen ben tot de spinning  lessen en 
mijn tacx, wat ook niet altijd leuk is. Wan-
neer je een serie wil kijken kun je wel het 
beste op een tacx trainen: het is me na-
melijk gelukt om alle seizoenen van Suits 
nog eens een keer te kijken.   
 
Op een tacx trainen is natuurlijk niet het 
enige wat ik doe. Een  paar dagen per 
week ben ik te vinden op de HU waar ik 
mijn studie accountancy tot een goed 
einde probeer te brengen.  Verder werk 
ik op een accountantskantoor waar ik 

me bezig houd met vraagstukken van 
ondernemers  in de regio Utrecht.   

Als Limburger probeer ik in het weekend 
vaak mijn Bourgondische levensstijl over 
te brengen tot mijn Utrechtse vrienden. 
Ik denk namelijk echt dat lekker eten en 
drinken mensen met elkaar verbindt. Er 
is namelijk niets  mooier dan samen lek-
ker aan tafel te zitten en te genieten van 
lekker eten. Vaak zorgt dit tafelen met 
vrienden ook voor mooie verhalen en de 
nodige discussies over recente gebeur-
tenissen.  

Afsluitend op mijn voorstel stukje hoop 
ik jullie een indruk gegeven te hebben 
over mij als persoon en wie ik ben.   

Groeten, Cor 

Fieke Mulders

Beste leden, 

Ongeveer twee en een half jaar geleden 
ben ik gaan wielrennen en inmiddels 
is het vier en een half jaar geleden dat 
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ik het Limburgse nest van mijn ouders 
eindelijk verliet om te gaan studeren 
in Utrecht. Na een jaar milieu- en maat-
schappijwetenschappen te hebben 
gedaan en vervolgens mijn bachelor in 
aardwetenschappen te hebben afge-
rond, doe ik nu de master geochemie. 
Maar waarom ben ik dan pas afgelopen 
zomer lid geworden van de Domrenner, 
terwijl ik al zo lang in Utrecht studeer? 
Omdat ik een beetje suf was en het veel 
eerder had moeten doen, maar ook om-
dat ik mijn trouwe fietsmaatje ben verlo-
ren; hij heeft mij en Nederland verlaten 
voor een half jaar, om af te reizen naar 
de bergen van Zwitserland (een verstan-
dige keuze misschien…). Daarom was ik 
driftig opzoek naar andere mensen om 
mee te fietsen en kwam ik uiteindelijk bij 
de Domrenner uit. Hoewel het nu mis-
schien als een wanhopige laatste poging 
klinkt om niet in mijn eentje te hoeven 
fietsen, ben ik wel heel erg blij met mijn 
keuze.

Groeten, Fieke

Max Roos

Beste leden, 

Mijn naam is Max,  ik ben 23 jaar, en ben 
dit jaar een nieuw redactielid van het 
Buitenblad. Ik ben geboren en geto-
gen in Utrecht, waar ik nu geschiedenis 
studeer en sinds september dit jaar lid 
ben van de Domrenner. Voordat ik ben 
begonnen aan mijn studie geschiede-
nis heb ik eerst mijn bachelor psycholo-
gie afgerond. Naast wielrennen ook aan 
voetbal, bij een gezellig vriendenteam. 
Voetballen doe ik al een stuk langer, 
maar sinds vorig jaar ben ik ook de trotse 
eigenaar van een racefiets. Na een aantal 
eenzame ritten leek het mij wel is leuk 
om met anderen te fietsen. 

Naast fietsen en voetballen hou ik ook 
erg van reizen. Daarom heb ik dit jaar 
het introkamp moeten missen, ik liep 
toen ergens tussen Bolivia en Peru. Na 
mijn studie hoop ik een lange tocht te 
kunnen maken op een motor, misschien 
door Noord-Amerika. Ik kan alleen geen 
motorrijden, dus misschien ben ik aan-
gewezen op de fiets. Ook leuk! 

Ik heb er zin in om dit jaar naast het fiet-
sen ook een aantal leuke edities van het 
Buitenblad te maken! 

Groeten, Max
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Heerco Feenstra - Voorzitter

Lieve leden,
 
Dat mijn naam Heerco is en dat ik de 
voorzitter ben van het bestuur 15/16 
lijkt me voor jullie allemaal al duide-
lijk. Daarom wil ik in dit voorstelstukje 
graag kort meer vertellen over hoe ik 
ben begonnen met wielrennen en waar 
jullie mij midden in de nacht wakker 
voor kunnen  maken. 

Een enkeling heeft het misschien ge-
hoord aan mijn lichte accent: ik ben een 
noorderling. Geboren in het prachtige 
Groningse dorpje Bedum, op de kaart 
gezet door mijn voormalige buurjon-
gen Arjen Robben! Net als hij begon ik 
vroeger ook met voetbal: helaas was ik 
minder succesvol en ben ik er weer mee 
gestopt. Ik zeg nu wel helaas, maar dat 
meen ik eigenlijk helemaal niet. Zodra 
ik een paar ritjes op mijn eerste race-
fiets had gemaakt toen ik 16 was, ont-
dekte ik namelijk al dat wielrennen een 
veel mooiere sport is. Op het frame van 
mijn rode Focus Variado stond de tekst 

“Discover Freedom”. Voor mij was deze 
Freedom de belangrijkste reden om te 
gaan fietsen. Dit had te maken met mijn 
thuis. Kort voordat ik begon met fietsen 
was, na een jaar strijd tegen kanker met 
ups en downs, mijn moeder overleden. 
Tijdens het ziekteproces merkte ik al 
dat het heerlijk was om even weg te zijn 
van huis en de stemming daar. Even al-
leen zijn met je gedachten of juist even 
denken aan helemaal niets. Na mijn 
moeders overlijden werd de drang om 
even weg te gaan steeds groter, en zeg 
nou zelf: wat kan daar beter in voorzien 
dan een racefiets? Nog steeds geniet 
ik van het alleen zijn op de fiets, zeker 
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rondom Utrecht. Wat omgeving betreft 
zijn de Groningse weilanden echt een 
stuk saaier! 

Afgelopen jaar heb ik met plezier een 
aantal studentencups gereden en dit 
heeft mij mede doen besluiten om ko-
mend jaar een licentie te nemen. Ik zeg 
maar meteen dat het me dit jaar niet om 
de resultaten gaat, maar gewoon om 
lekker (leren) koersen. Wel hoop ik meer 
uitslagen te rijden dan DNF’jes, maar dat 
gaat vast wel lukken! 

Tot slot nog een aantal dingen waar jul-
lie me midden in de nacht wakker voor 
kunnen maken (BBredactie, bring it on). 
• Een spannende koers met commentaar 
van José, Michel en natuurlijk Renaat op 
de motor. (Live of al van 10 jaar terug, het 
maakt niet uit!) Het liefst onder het ge-
not van een goed speciaal biertje! 
• Een indrukwekkende, inspirerende 
speech  
• Elke wedstrijd van Tottenham Hotspur, 
Ajax of de New York Knicks 
• Een lekker stuk vlees 
• Een Domrenner fissa!

Amy Reijnders – Secretaris

Lieve leden, 

Exact een jaar geleden stuurde ik een 
mailtje naar de buitenbladcommissie, 
waarin ik mezelf voorstelde. Een jaar la-
ter kan er veel veranderd zijn. Waar mijn 
introductie vorig jaar nog in de rubriek 
‘Nieuwe leden stellen zich voor’ ge-
plaatst werd, sta ik nu onder het kopje 
‘Bestuur stelt zich voor’. Ik heb het stokje 
van Els overgenomen en bekleed dit jaar 
de functie als secretaris. Daarnaast zijn er 
nog meer dingen veranderd. Ik ben een 
jaar ouder (en wijzer), heb mijn bachelor 
Bedrijfskunde afgerond en studeer nu 
Rechten. Vorig jaar kon ik op één hand 

tellen hoe vaak ik had gefietst, inmiddels 
zijn dat er twee en heb ik er twee stads-
fietsen doorheen gesleten (lees: gesto-
len of kwijtgeraakt). Gelukkig blijven 
er ook dingen hetzelfde. Ik woon nog 
steeds met veel plezier in mijn studen-
tenhuis in Utrecht, fiets nog steeds op 
een Trek Lexa en tennis met veel plezier.  

Volgens Matijn ontbreekt nu nog één 
ding in mijn introductie. Hij stelde name-
lijk voor om bij mijn tekst alleen disorder 
and disaster te plaatsen. Gelukkig kwam 
Heerco voor me op door te zeggen: 
“Amy, ik ben zo blij dat mijn leven niet op 
de jouwe lijkt”. Je kunt je vast voorstellen 
dat ik erg blij ben met het vertrouwen 
dat zij in mij hebben. Ik heb natuurlijk 
ook erg veel vertrouwen in hen en weet 
zeker dat we er met zijn vijven dit een 
topjaar van gaan maken.  

Koen Veenenbos- Penningmeester

Lieve leden, 

Mijn naam is Koen Veenenbos, ik ben 20 
jaar, en sinds de afgelopen ALV ben ik 
als op opvolger van Peter jullie nieuwe 
penningmeester (Dit zal voor jullie wel 
bekend zijn). Toen ik twee jaar geleden 
mijn ouderlijk huis in Aalsmeer verliet 
om op kamers te gaan in Utrecht had ik 
niet gedacht dat ik dit nu zou schrijven. 
Ik heb anderhalf jaar heen en weer ge-
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gereisd voor mijn hbo opleiding geo-
desie geo-informatie. En het was zeker 
tijd om op kamers te gaan. In Aalsmeer 
heb ik altijd gevoetbald bij RKAV en JAU, 
tegenwoordig FC Aalsmeer, maar wiel-
rennen was op dat moment bij mij niet 
meer dan iets waar ik de hele dag naar 
kon kijken op tv. Zelf fietsen was nog niet 
aan de orde. Toen ik in Utrecht woonde 
en gestopt was met voetbal wilde ik wel 
weer een andere sport proberen. Na een 
half jaartje wat te hebben hardgelopen 
ben ik verder gaan kijken en zo kwam ik 
bij het wielrennen en vervolgens natuur-
lijk bij De Domrenner.  
Wat ik in het afgelopen jaar heb geleerd 
van het wielrennen is dat klimmen zeker 
niet mijn sterkste punt is. Blijkbaar ben 
ik daar niet helemaal voor gebouwd. 
De korte klimmetjes liggen mij dan wel 
weer wat beter, omdat je daar gewoon 
naar boven kan knallen zonder dat je 
achter elke bocht weer een lang stuk 
omhoog moet gaan. Daarnaast vind ik 
sprinten ook erg leuk alleen begin ik hier 
nog wel is te vroeg aan.  
 

Naast het vierde en tevens laatste jaar 
van mijn studie zal ik me dit bestuursjaar 
ook inzetten voor een aantal commis-
sies. Als penningmeester zit ik natuurlijk 
in de kascommissie, maar ook in de al-
manakcommissie en de buitenbladcom-

missie zal ik mijn tijd stoppen. Ik heb 
erg veel zin in dit jaar en denk dat wij als 
bestuur een aantal mooie doelen zullen 
bereiken.

Belle de Gast - PR-commissaris 

Lieve leden, 

Het begon allemaal bij een mooie lente 
dag in maart 2015. Ik fietste samen met  
Hetty Hofstede en Michiel Sanders het 
welbekende Domrenner rondje.  Des-
tijds was ik lid van Softijs, maar stiekem 
wel geïnteresseerd in die Domrenners! 
Op een zeer subtiele wijze ben ik tijdens 
dit fietstochtje overgehaald om lid te 
worden bij deze prachtige vereniging! 
Niet lang daarna ben ik ook bij de da-
mesploeg gegaan! Met dank aan onze 
fantastische trainers en mijn ploegge-
nootjes heb ik een aantal wedstrijdjes 
gewonnen!  

Ik  studeer fysiotherapie en ik hoop 
straks als sportfysio aan de slag gaan! 
Hiervoor heb ik economie gestudeerd 
en ben ik een half jaar in Nepal geweest 
voor mijn afstudeerstage. In de winter 
geef ik meestal een aantal weken skiles 
in Oostenrijk. Verder doe af en toe een 
triatlon en oja en ik ben ook geïnteres-
seerd in de  wedstrijdcommissaris van 
het bestuur  2014 – 2015!  
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Als Domren
ner k

rijg
 

je, n
a aangeven, ex-

clusieve korti
ng bij 

aankoop van kleding 

bij D
ressMe!

Ik woon samen met  Hetty en Tessa in een 
prachtig burgerhuis in het o zo mooie de 
Bilt. Voor hulp en advies met betrekking 
tot bestuurszaken kan ik altijd terecht bij 
mijn lieve huisgenoten! 
Voor komend jaar ga ik me best doen om 
mooie sponsorcontracten voor 2017 af 
te sluiten en gaan we er met ons vijven 
een prachtig jaar van maken! 

Veel liefs, 
Belle 
 
Matijn Straatsma – wedstrijdcommissa-
ris 

Hoi lieve Domrenners! 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik 
ben ingeslagen als de nieuwe wedstrijd-
commissaris van onze mooie vereniging, 
maar ik ga mij toch nog even voorstellen 
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aan jullie. Ik ben Matijn Straatsma, 21 jaar 
en ik kom oorspronkelijk uit het winderi-
ge Emmeloord. Gelukkig heb ik twee jaar 
geleden de keuze gemaakt om te ver-
huizen naar Utrecht, dit in verband met 
mijn studie Natuurwetenschappen en 
Innovatiemanagement aan de Universi-
teit Utrecht. Toen ik in Utrecht kwam stu-
deren ben ik vrijwel meteen lid gewor-
den van De Domrenner, omdat ik al aan 
wedstrijdwielrennen deed en hier graag 
mee verder wilde gaan in Utrecht. Naast 
wielrennen doe ik ook nog aan schaat-
sen. Door een combinatie van deze twee 
sporten kwam ik bij mijn mooiste sport-
prestatie ooit: in 2010 ben ik Nederlands 
kampioen wintertriatlon geworden in 
de categorie 18+. Mijn mooiste wieler-
prestatie ooit dateert uit mei van dit jaar, 
toen ik derde werd bij het Utrecht Tijdrit 
Kampioenschap, ik reed hier toen een 
gemiddelde van 46.1 km/h.  
Eén van mijn eerste en gelijk ook een 
van de leukste activiteiten waar ik bij 
was, was het licentiehoudersweekend in 
2014. Dankzij dit weekend integreerde ik 
direct in de wedstrijdgroep en had ik 

mijn plekje binnen De Domrenner al 
snel gevonden. Na dit weekend volgden 
er 
nog vele leuke activiteiten bij De Dom-
renner, waaronder het Ardennenkamp, 
Introkamp en verscheidene stapavon-
den.  
Binnen De Domrenner sta ik ondertus-
sen bekend als een jongen met een vrij 
grote mond. Gelukkig kan ik dit maken 
omdat ik toch echt wel hard kan fietsen. 
Blijkbaar word ik ook ingeschat als een 
capabele jongen, anders was ik natuur-
lijk nooit gevraagd om bestuur te doen. 
Als wedstrijdcommissaris hoop ik dat 
er dit jaar goede prestaties worden be-
haald door de wedstrijdploegen bij de 
dames en de heren. Daarnaast is gezel-
ligheid natuurlijk ook erg belangrijk bin-
nen een studentenvereniging en zoals 
de meesten van jullie al weten laat ik 
mij niet alleen vollopen tijdens een trai-
ning, maar zo nu en dan ook tijdens een 
borrel. Wanneer jullie nog meer van mij 
willen weten mogen jullie mij natuurlijk 
altijd alles vragen wat in je opkomt!  
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WIELRENNEN EN JE STUDIE - Fieke Mulders

Wanneer je aan wielrennen denkt, zal 
geochemie waarschijnlijk niet het eerste 
onderwerp zijn dat je te binnen schiet. 
Als geochemie überhaupt al een onder-
werp is dat je ooit te binnen kan schie-
ten, want de kans ik aanwezig dat je nog 
nooit van deze studie hebt gehoord. De 
meest eenvoudige definitie van geoche-
mie is dat het alle scheikundige princi-
pes omhelst die op het aardoppervlak, 
of onder het aardoppervlak geologische 

processen do-
mineren. Raak-
vlakken met 
wielrennen lij-
ken er dan ook 
niet te zijn. Er 
is echter één 
hoofdprincipe 
dat wielrennen 
en geochemie 
met elkaar de-
len: het draait 
allemaal om 
energie.

Als je kilome-
ters lang aan 
het fietsen bent, 

dan verbruik je ongelooflijk veel ener-
gie. Zonder problemen kun je een paar 
bananen opeten en meerdere energie 
repen verorberen en nog steeds lijkt je 
honger onverzadigbaar. Al dat eten dat 
je binnen krijgt wordt door een redoxre-
actie (wellicht heb je aan deze reacties 
nog slechte herinneringen over gehou-
den van de middelbare school) omgezet 
naar energie. De suikers die je binnen 
krijgt worden afgebroken en daarbij ko-
men er elektronen vrij, die vervolgens 
weer worden gebruikt bij andere reac-
ties. Deze reacties zorgen er uiteindelijk 

voor dat je door kan blijven wielrennen. 
De hoeveelheid energie die bij een der-
gelijke reactie vrijkomt, wordt ook wel 
de ‘verandering in Gibbs vrije energie’ 
genoemd. Als de reactie van een hoge 
staat van energie naar een lage staat van 
energie gaat, dan komt er energie vrij 
en is de verandering in Gibbs vrije ener-
gie dus negatief. Dus hoe negatiever de 
Gibbs vrije energie, hoe meer energie er 
bij de reactie vrijkomt. 
Maar is het wel zo slim om bananen of 
energie repen te eten, of zouden we be-
ter iets anders kunnen eten tijdens onze 
lange wielrentochten. Als we ons alleen 
maar zouden richten op de hoeveel 
Gibbs vrije energie die er vrijkomt bij een 
reactie, dan zou het vele malen voordeli-
gere zijn om stenen te eten. Toen ik nog 
in mijn bachelor Aardwetenschappen 
zat, werden we weleens door anderen 
denigrerend stenenlikkers genoemd, 
maar in retrospect hadden wij trots 
moeten zijn op deze bijnaam. We wisten 
toen al dat het voor ons misschien wel 
veel beter zou zijn als we stenen af zou-
den likken. 

Natuurlijk zijn er in de praktijk enkele 
praktische bezwaren tegen het eten van 
stenen. Ons lichaam is (nog) niet aange-
past op het eten ervan en we kunnen er 
nog geen energie uithalen. Stenen eten 
zou ik je dan ook niet kunnen aanraden, 
maar het is wel leuk om de volgende 
keer als je een banaan opeet tijdens het 
wielrennen, te bedenken dat je deze ba-
naan ook vanuit een geochemisch per-
spectief kunt bekijken. Dat zodra je deze 
banaan eet er energie vrijkomt door re-
doxreacties waarvan je niet eens merkt 
dat ze er zijn.

Dit maal is er weer een wielrennen en je studie! Fieke vertelt jullie 
graag over haar studie geochemie in relatie tot wielrennen. Een 
studie die meer met wielrennen te maken heeft dan je in eerste 
instantie zou verwachten!

JOSIAH GIBBS HIELD 
IN DE TIJD OOK ERG 
VAN FIETSEN!
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TUSSENSPRINT - Maikel van Steensel

Parijs-Roubaix
Ik zou iedereen aanraden om deze klassieker eens te fietsen, ook al heeft het wer-
kelijk niets meer met wielrennen te maken. Maar voor echte flandriens, die houden 
van nostalgie, spektakel, masochisme, modderhappen en kassei kussen (ik kan er zelf 
over meepraten helaas) is er enkel genot tussen Parijs en Roubaix.
T - Mobile wielerkledingstuk
Na mijn paarse V-hals shirt blijkt ook dit kledingstuk onderwerp van gesprek te zijn. 
En dat zal vast niet zijn omdat het zo’n mooi item is. Maar wat veel mensen wellicht 
niet weten is dat ik een beetje gay ben. Scheelt mij weer de aanschaf van een zadel.
Zwarte pieten discussie
Ik ben van mening dat er ook echt heus geen kinderen zijn die aan de slavernij den-
ken bij het zien van………oh wacht, dit interesseert me geen moer. Als we onszelf 
nou eens druk gaan maken om échte problemen. Zoals vandaag bijvoorbeeld; was ik 
in Lidl om Crusti Croc chips te kopen, bleek het schap leeg te zijn!
Poema
Sinds 2008 langzaam mijn 2e thuis in Utrecht geworden. Na het overlijden van mijn 
vader in 2012 was het een jaar lang dé plek waar ik met mijn broer élke dinsdag heen 
gingen om onze band te versterken. Waar iedereen helemaal los ging aan de tap of 
op de dansvloer zaten wij met z’n tweeën op de banken (die ze toen nog hadden) 
in het voorgedeelte heel lang serieuze gesprekken te voeren en cola te drinken. De 
Poema heeft mij veel geleerd op sociaal gebied en ook veel epische momenten be-
zorgd. Ik zal het zeker gaan missen als ze mijn studentenpas (hopelijk over een tijdje) 
gaan afnemen en ‘Dinsdag Poemadag’ verleden tijd zal zijn.
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AGENDA

December 

9 - Kerstactiviteit
11 - CK cross

19 - Vrouwentraining

Januari 

5 - Nieuwe start spinning 
5 - Nieuwjaarsborrel @ Café Rex
7 - Nieuwe start circuittraining

9 - Nieuwe start zaterdagtraining 
16 - Vrouwentraining
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BB-DOET - Evelien Bergman

Na meerdere pogingen tot het prikken 
van een datum was het dan eindelijk 
gelukt iets af te spreken: woensdag 18 
september gingen Cor, Max en ik eten 
bij Bryan. Fieke kon er helaas niet bij 
zijn vanwege een voedselvergiftiging. 
Heeft Bryan even geluk dat dit niet na 
zijn etentje was, anders was dit een be-
hoorlijk kritisch stukje geworden!  

Bryan is sinds september lid van de 
Domrenner en ik had hem zelf nog nooit 
ontmoet. Bryan vertelt dat hij wielren-
nen altijd al fantastisch heeft gevonden 
om te volgen op tv en dat hij het tof 
vindt dat hij hier binnen de vereniging 
goede gesprekken over kan hebben. 
Tijdens het etentje ontstaat de discussie 
tussen de mannen wat mooiere wiele-
revenementen zijn: de klassiekers of de 
tour/giro/vuelta. Bryan concludeert dat 
de klassiekers toch echt de mooiste wie-
lerevenementen zijn omdat “iedereen 
kan winnen”.  Vanwege zijn passie voor 
het kijken naar de sport heeft Bryan zelf 
ook een racefiets aangeschaft. Bryan 
kwam via de UIT-markt bij de Domren-
ner terecht en is meegegaan op het in-
troductiekamp, dat hij zwaar maar ook 
heel leuk vond. Bryan had graag willen 
trainen op de dinsdag en donderdag 
en heeft zich hier ook voor opgegeven 
maar is één van de ongelukkige studen-
ten die wél een vol rooster heeft en tot 
’s avonds laat in de collegebanken zit. 
Bryan vertelt dat hij wel wat beter zou 
willen worden in wielrennen, waarop 
gezegd wordt: gewoon veel op de fiets 
zitten, kilometers maken, hoe meer je 
het doet hoe makkelijker het gaat en 
hoe leuker het wordt. 
Halverwege het eten van een heerlijk  
VGA’tje: kipschnitzel, broccoli en aard-

appeltjes, bedenk ik me dat ik helemaal 
vergeten ben aan Bryan te vragen zich 
voor te introduceren. Bryan is een voet-
ballende en nu ook wielrenende 21-ja-
rige student, afkomstig uit Apeldoorn, 
die nu in z’n eerste jaar geschiedenis-
leraar zit. Bryan heeft hiervoor drie stu-
dies geprobeerd: ICT, sociaal juridisch 
werker en Engels leraar: een man met 
brede interesses dus.Ik vraag Bryan of 
hij het ook echt leuk vindt om voor de 
klas te staan en Bryan antwoordt dat 
hij dit niet ontzettend leuk vindt, maar 
zich hier wel in ontwikkelt waardoor het 
steeds plezieriger wordt. Hoe vaker je 
het doet, hoe makkelijker het gaat, hoe 
leuker het is: het lijkt wel wielrennen, 
concluderen we. 

Ik vraag Bryan of hij nog ambities heeft 
binnen het wielrennen en eventueel 
mee zou willen doen aan studenten-
cups. Bryan is hier nog niet helemaal 
over uit en wil even kijken hoe het gaat 
komend seizoen. Bryan wil wel graag 
actief worden binnen de vereniging en 
zit dan ook in de internet- en toercom-
missie. 

Het VGA’tje smaakte uitstekend en 
Bryan had zelfs een toetje verzorgd: ti-
ramisu (hier scoor je punten mee!!). Na 
het toetje hebben we netjes met z’n 
allen afgewassen en ten slotte kregen 
we zelfs nog een biertje aan geboden 
(scoor je ook punten mee!!). Na drie uur 
werd het tijd om naar de volgende Bui-
tenblad-activiteit te gaan: “BB-onder-
zoekt” en we namen afscheid van Bryan. 
Qua gezelschap is Bryan zeker een aan-
winst voor de vereniging en we hopen 
hem snel terug te zien op trainingen en 
borrels!

Zoals gebruikelijk voor elke editie van het buitenblad gaat de re-
dactie eten bij een Domrenner lid. Deze keer was het nieuwe lid 
Bryan Wools de gelukkige.
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In de spiksplinternieuwe rubriek Het 
Buitenblad Onderzoekt, trekken de re-
dacteuren van het Buitenblad de labjas 
aan, zetten ze hun veiligheidsbril op en 
trekken ze alle reageerbuisjes uit de kast 
ten behoeve van de wetenschap. In deze 
eerste editie van Het Buitenblad Onder-
zoekt zal fundamenteel onderzoek ge-
daan worden naar dat wat de wielerwe-
reld voor altijd zal veranderen. 
Nooit meer zal er na het fietsen 
getwijfeld hoeven te worden, 
geen wielrenner zal meer in 
dubio zijn. In deze editie van 
het buitenblad is namelijk on-
derzocht welk bier het lekkerste 
is na het fietsen! Na een lange, 
natte, barre tocht van zo’n twee 
kilometer werd in café Tilt tot in 
de late uurtjes de wetenschap 
bedreven. In de naam van de 
wetenschap heeft de redactie 
zich gestort op maar liefst zes 
mogelijke kandidaten, waarvan 
er maar één de beste kon zijn. 
Het was een nek-aan-nekrace 
en het was spannend tot het 
laatste moment! 

#3!
Leffe Bruin, België, 6,5%
Op nummer 3 is de Leffe Bruin geëin-
digd. Onze zuiderburen hebben een 
heerlijk biertje gebrouwen voor de 
koude en natte herfstmaanden. Van de 
donkere kleur en de volle, lichtzoete 
smaak krijg je het helemaal warm van 
binnen. Vooral geschikt voor de koudere 
maanden van het jaar, blijft dit bier wel 
een beetje achter in veelzijdigheid. Ben 
je helemaal natgeregend? Dan is dit ab-
soluut een topper! Maar na een warme 
zomerrit is dit niet de beste keus. 

#2!
De Leckere Razende Swaen, Nederland, 
8%

Op nummer 2 is de De Leckere Razende 
Swaen geëindigd. De brouwerij uit onze 
eigen provincie grijpt het zilver met deze 
prachtige tripel. Het bier scoort volgens 
de panelleden vooral door de “heerlijke, 
krachtige, moutsmaak”. Dit frisse, alco-
holisch toch goed gevulde, biertje heeft 
volgens de jury de juiste combinatie van 
frisheid en lichamelijke ontspanning. 

Een goede keuze, het hele jaar 
door! 

#1!
Jopen Mooie Nel IPA, Nederland, 
6,5%
De grote winnaar van de Het 
Buitenblad Onderzoekt biertest 
2015 is Jopen Mooie Nel IPA! De 
juryleden waren vol lof over dit 
kruidige biertje. “Na het drinken 
van dit biertje voel ik me volledig 
hersteld”, verklaart één van de 
juryleden. “Het biertje rook een 
beetje denne-achtig, waardoor 
ik me weer op de racefiets in het 
bos waande”, vulde een ander haar 
aan. Dit bier, extra zwaar gebrou-
wen met extra hop, om in de ko-
loniën gedronken te kunnen wor-
den, lijkt niet alleen na een lange 
zeereis, maar ook na een lange 

fietstocht de beste keuze te zijn! Mooie 
Nel, gefeliciteerd! 

Wij, redactieleden en onderzoekers van 
het Buitenblad, zijn hartstikke blij dat we 
jullie hebben kunnen helpen met het 
uitvechten van slopende kroegruzies 
en snoeiharde discussies. Volgende keer 
zullen we een nieuw wetenschappelijk 
vraagstuk onder de loep nemen. Wil je 
jezelf ook een keer inzetten voor de we-
tenschap of heb je zelf een wielergerela-
teerde vraag waar hoogwaardig onder-
zoek naar gedaan moet worden? Twijfel 
niet en stuur een mail naar: redactie@
domrenner.nl

HET BUITENBLAD ONDERZOEKT - Max Roos
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VELUWETOCHT - Cor Rentenaar

Vorige maand is de laatste toertocht van het seizoen gereden. 
Onze redacteur Cor Rentenaar reed mee om verslag te doen van 
deze mooie herfstrit. 
Het is alweer enige tijd geleden, maar 
in oktober vond de enige echte Dom-
renner herfst -toertocht plaats. Om tien 
uur in morgen verzamelde iedereen om 
te vertrekken voor een prachtige tocht 
over de Veluwe waarbij de nodige pitto-
reske plaatsjes werden aangedaan. Een 
toertocht zou een toertocht niet zijn 
zonder een keer lek gereden te hebben. 
De eikels op de fietspaden veroorzaakte 
de nodige frustraties. Er schoten zo nu 
en dan de nodige eikels door de lucht.  
Nadat de eerste keer lek gereden werd, 
waren we nog geen 45 minuten onder-
weg waardoor ons gele peloton tot stil-
stand kwam. Nadat het binnenbandje 
verwisseld was  konden we onze tocht 
vervolgen richting de Veluwe  waarbij 
de tankweg niet kon ontbreken.  
Eenmaal aangekomen bij het laatste 
stuk van de tankweg kon een sprintje 
niet uitblijven. Na de tankweg werd er 

redelijk doorgereden om in Garderen 
nog voor het middag uur te genie-
ten van een korte stop. Er werden de 
nodige spijzen en dranken genuttigd  
waarbij de  koffie met gebak niet kon 
ontbreken.  

Toen iedereen klaar was om weer te ver-
trekken werd de groep opgesplitst in 
twee groepen en was er de keuze voor 
een lange of korte afstand te gaan. De 
lange afstand zou een flinke lus via ra-
dio Kootwijk over de Veluwe maken. De 
goede weersomstandigheden zorgden 
voor een prachtige herfstdag en gaf 
een duidelijk beeld hoe mooi de Velu-
we in de herfst is met haar gele en rode 
kleuren.  Echter waren wij niet de enige 
wielrenners: er kwamen namelijk zo nu 
en dan groepjes fietsers voorbij die dan 
ook gevolgd werden. Ter hoogte van 
radio Kootwijk werd duidelijk hoe hard 
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VELUWETOCHT - Cor Rentenaar

er gefietst kon worden en hierdoor lag 
de gemiddelde snelheid over de gehele 
tocht vrij hoog: zo’n 28,4 kilometer per 
uur. 

Een mooie achtervolging op een groep  
geoefende wielrenners kon niet uitblij-
ven. Dit zorgde er echter wel voor dat 
ons gele peloton zo nu en dan open-
brak en er een aantal domrenners 
gelost werden.  Hierdoor waren deze 
mooie achtervolgingen van korte duur. 
Het was “notabene een toertocht en 
geen wedstrijd!” werd er van achter uit 
de groep geroepen. 

Eén van de groepen geoefende wiel-
renners bestond uit een aantal oudere 
mannetjes die  ons even wilden  laten 
zien hoe hard zij konden fietsen met 
hun dure fietsen. Waarop er meteen 
antwoord kwam vanuit ons gele pelo-
ton. Er werden hierbij ook snelheden 
van boven de 40 kilometer per uur ge-
reden wat zorgde voor veel verbaasde 
omkijkende gezichten van die oudere 
mannetjes.  

Op een bepaald punt sloegen de ou-
dere mannetjes af en kwam er een 
einde aan de achtervolging. Het tempo 
werd weer wat rustiger en er kon weer 
genoten worden van het zonnetje en 
de prachtige herfstkleuren. Hiervoor 
was de toertocht stiekem ook wel een 
beetje bedoeld en niet om keihard te 
fietsen.   

Nadat we de heuvels van de Veluwe 
achter ons gelaten hadden was er tijd 
om even op een lekker tempo richting 
de pyramide van Austerlitz te fietsen 
waar het laatste pittige klimmetje op 
ons wachtte. Dit was de laatste uitda-
ging in onze route voordat er een einde 
kwam aan onze herfsttoertocht.  

Aan het einde van de toertocht werd er 
besloten om nog met z’n alle te genie-
ten van een pannenkoek bij theehuis 
Rhijnauwen, waar het uiteraard erg 
druk was. De overgebleven Domren-
ners zijn gezellig buiten gaan zitten on-
der een lekker warm dekentje.  
 
Toen we de kaart kregen was er zoals al-
tijd weer een ruime keuze aan pannen-
koeken. Er kon zelfs gekozen worden 
voor een pizza-pannenkoek. Door een 
aantal domrenners werd er vakkundig 
bekeken voor welke prijs je de meeste 
toppings op je pannenkoek kreeg. Uit-
eindelijk werd de reus van Rhijnauwen 
de meest gekozen pannenkoek. Dit was 
namelijk een rijkelijk belegde pannen-
koek met de nodige proteïne.  

Tijdens de het eten werd er uitgebreid 
gesproken over de toertocht. Zo werd 
de achtervolging op de oude manne-
tjes nog eens besproken. Na genoten te 
hebben van de pannenkoeken zijn we 
huiswaarts gegaan. ’s Avonds laat zijn er 
nog een aantal domrenners uitgegaan 
om de Domrenner herfst toertocht 
goed af te sluiten.  
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WIELRENRECEPT

In dit Buitenblad is er weer een super lekker recept voor jullie!

FRUITREEPJES EINDRESULTAAT

Nu het winterseizoen weer is begon-
nen, is tevens de duurtraining op de 
zaterdag weer van start gegaan. Bij 
deze langdurige inspanning heeft 
ons lichaam een enorme hoeveelheid 
energie nodig. Voeding is hierbij erg 
belangrijk. Bij korte inspanningen kan 
gebruik gemaakt worden van onze ei-
gen energievoorraad in de vorm van 
glucose in de spieren, vet en glycogeen 
in de lever. Deze energievoorraden zijn 
echter niet genoeg voor lange toer-
tochten. Energie moet op een andere 
manier verkregen worden en koolhy-
draten kunnen hierbij helpen. Koolhy-
draten bevatten glucose dat de bloed-
suikerspiegel verhoogt, wat verzuring 
voorkomt.  Ikzelf vind lange trainingen 
altijd een goed excuus om mijn wieler-
shirt vol met zoete lekkernijen (zoals 
chocolade suikerwafels) te proppen, 
maar er is een bewustere manier om 
de benodigde koolhydraten binnen te 
krijgen: het nuttigen van zelf gemaakte 
fruitreepjes.  

Koolhydraten kunnen op verschei-
dene manieren verkregen worden. Bij 
de reepjes omschreven in dit receptje 
wordt gebruik gemaakt van gedroogd 
fruit. Gedroogd fruit bevat naast kool-
hydraten en suikers veel vitamines en 
vezels die ervoor zorgen dat energie 
zo goed mogelijk vrij komt. Een mooie 
bijkomstigheid van de gedroogde pro-
ducten die deze reepjes bevatten is dat 
de reepjes goed en lang houdbaar zijn. 
Zelfs bij bizar lange fietstochten als 
Amsterdam-Parijs blijven deze repen 
excellent van smaak! 

Met dit recept kun je ongeveer 13 re-
pen maken. Naast de ingrediënten heb 
je een keukenmachine, cakeblik, no-

tenkraker, mes en bakpapier nodig. 

Ingrediënten

• 200 gram dadels
• 150 gram gedroogde vijgen
• 50 gram ongezouten amandelen
• 80 gram walnoten 

Beredingswijze

Als eerst moeten de noten gekraakt 
worden. Deze stop je vervolgens sa-
men met de amandelen in de keu-
kenmachine, waarin je ze vermaalt tot 
kleine stukjes.  Hierna moet je de da-
dels ontpitten en de steeltjes van de 
vijgen afhalen om deze vervolgens ook 
in de keukenmachine te vermalen. Er 
ontstaat dan een plakkerige bal. Kneed 
de nootstukjes goed door de plakke-
rige bal heen totdat alles gelijkmatig 
verdeeld is. Pak vervolgens het cake-
blik, leg hier bakpapier in en duw het 
mengsel tegen de bodem aan, totdat 
dit gelijk over het blik verdeeld is. Haal 
de plak met bakpapier eruit en snijd de 
plak in repen. Laat de repen vervolgens 
uitharden in een afsluitbaar bakje in de 
koelkast en viola: je hebt sportvoeding 
dat twee weken houdbaar is. Wikkel de 
repen voor een fietstocht in alumini-
umfolie, stop ze is je wielershirt en laat 
die zaterdag training maar komen!



24 Het Buitenblad - nummer 1 - jaargang 2015-2016

FOTOOTJES!

Vreugde na het het doorhakken van talloze 

knopen op de ALV

Kroegentocht!

Ploeteren op het NSK Cross

Een goede vochtbalans, uiterst belanrijk  
tijdens het bowlen.

In spanning wordt toegekeken hoe er een 

strike wordt gegooit!

Allemaal blije mensen!



QUOTES

Ook deze keer zijn er weer quotes verzameld voor het Buitenblad. 
We hebben er weer genoeg ontvangen, waarvoor dank! Hoor jij 
deze maanden iemand iets leuks, geks of gênants zeggen? Stuur 
het ons op, zodat het vereeuwigd kan worden in het volgende Bui-
tenblad!

Vincent, na de spinningles tegen de trainer: “Ik heb nog een vraag: waarom 
ben je altijd zo blij?”

Carola: “Hahaha, wat is babydump cycling? Fietsende moeders die 
even van hun kinderen af willen?”

Chiel: “Als jij dat wil”

Tijdens de trainingsleeravond van Paul Bijkerk, toen Jelmers vermogens getoond 
werden. Peter: “Wat is dat dipje na een half uur?” Matijn: “Toen moest 
hij lossen.” Guy: “Nee, toen reed hij lek.”

Tijdens de kroegentocht. Heerco: “We gaan naar het Pakhuis!” Els: 
“aaaah, gaan we regelen ofzo?”

In deze editie van het Buitenblad een extra actie van Sport-
voeding Wielrennen!

De inhoud van het pakket is:
 
2 x OTE Energy Drink sachet a 43gr (keuze uit 
3 smaken)
1 x High5 Isogel (keuze uit 2 smaken)
1 x High5 Isogel Caffeine Citrus
6 x Maxim energierepen
 
Normale prijs =  €27,15 euro
Aanbieding voor Domrenner : €18,95
 
Als je een account aanmaakt op de website: 
www.sportvoedingwielrennen.nl (en daarna een 
email stuurt naar info@sportvoedingwielren-
nern.nl o.v.v. Lid Domrenner) ontvang je mini-
maal 15% korting op ons assortiment (op basis 
van de verkoopadviesprijs en excl.(voordeel-)pak-
ketten)

Daarnaast spaart je punten bij het plaatsen van 
bestellingen. Deze punten zijn weer geld waard 
in de vorm van korting. 
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