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Redactioneel
Het is alweer enige tijd geleden dat er een
nieuw Buitenblad op jullie deurmat mocht
vallen. Enerzijds betekent dit wij jullie - onze
lezers - onevenredig lang hebben laten
wachten op een beetje leesvertier. Anderzijds hebben wij door de lange wachtperiode dan ook veel om over te schrijven!

en brengt in de persoon van gastschrijver
Matthijs K. verslag uit van de perikelen rond
de tijdritcompetitie.

Maar ook voor degenen die nog geen intieme ervaring met het tijdrijden hebben
brengt het Buitenblad leesvoer: Jasper Hentzen vertelt jullie allen precies wat er door
Laten we bij het begin beginnen. Sinds de een mens heen gaat tijdens een rit tegen
vorige editie van ons geliefde clubblad is het uurwerk.
de redactie versterkt met extra mankracht.
Aniek Rooderkerken heeft zich bij ons aan- Maar dat is natuurlijk niet alles: alle discussies
gesloten en we heten haar hierbij dan ook op de schreeuw ten spijt, het mysterie rond
officieel welkom bij het redactiegebeuren.
de identiteit van het opperwezen is nog
steeds niet opgelost. HdB = God, VdB = God;
Ondanks dat enkele bestuursleden anders tot voorkort was er geen definitief antwoord
geloven, zijn wij jullie dit jaar nóg een op deze vraag. Mark doet verslag van zijn
Buitenblad verschuldigd. Reeds volgende bedevaartstocht en biedt een alternatief.
maand al kunnen jullie dus vooruitzien naar
opnieuw een Buitenblad. Maar laten we nu Daarnaast hebben wij jullie nog diverse
niet al te ver op de feiten vooruit lopen en andere vertelsels te bieden. Zo stellen enkele
het bij het huidige blaadje houden. Wat valt nieuwe leden zich voor en wordt het bewijs
er zoal te lezen op de volgende pagina’s?
geleverd dat er in Zwolle ook daadwerkelijk hard wordt gefietst. Verslaglegging van
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de popula- het NSK en het NCK moeten jullie dan weer
riteit van het fenomeen ‘tijdrijden’ de laatste missen; dat is voor een volgend nummer.
tijd tot ongekende hoogte is gestegen. De
laatste wedstrijden van de tijdritcompe- De Redactie
titie, het NSK Tijdrijden, het Open CK en het
NCK houden de gemoederen al langere tijd
bezig. Het Buitenblad speelt in op deze trend

Advertentie:
Wil jij Utrecht beter leren kennen?
Meld je aan als bezorger en ontdek zo de
mooiste plekjes van de Domstad!
De redactie is op zoek naar enthousiaste fietsers (m/v) die tegen een kleine
vergoeding het Buitenblad willen rondbrengen.
Mail naar buitenblad@domrenner.nl
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De puntjes op de ‘e’
van de voorzitter

Met pijn in het hart ben ik zojuist begonnen met het schrijven mijn laatste voorzitters-stukje voor het Buitenblad. Tussen het
moment van schrijven en het moment
van uitgave zullen belangrijke wedstrijden
als het NSK in Amsterdam en het NCK in
Groningen reeds gereden zijn. Als bestuur
hebben wij dan ook de laatste bestuursdag,
de laatste bestuursvergadering en de laatste borrel achter de rug. Ook de overdracht
naar het volgende bestuur zal goeddeels al
plaats hebben gevonden en zij zijn inmiddels al druk bezig met hun eigen voorbereidingen.
Zo’n jaar gaat wel snel trouwens! Achteraf
mag je dat natuurlijk zeggen, maar dan
vergelijk je het ook altijd met de duur van
een compleet leven… Gelukkig is het wel
een jaar waar we, lijkt me, positief op terug
mogen gaan kijken. We zullen dit echter met
z’n allen bespreken op de ALV van 27 oktober 2009 waar ik het grootste deel van leden
en donateurs hoop te zien.

op de NEB. De smaak van de wedstrijdcommissaris op het gebied van bekers is onovertroffen, waarmee hij zelfs andere Domrenners van de winst af wist te houden. Iedereen
zou het immers gênant vinden om het grootste formaat bokaal van dat genre in de kast
te hebben staan pronken! En waarom zou
anders iemand met 1 cm een sprint willen
verliezen?
Behalve dat er voor dit 13e bestuur “Fiets ‘m
d’r in” spoedig een eind komt aan de bestuursactiviteiten, komt tevens het einde in
zicht voor de huidige Buitenblad Redactie.
Een jaar lang hebben zij mogen zwoegen,
zweten en zwetsen opdat er voor elke lezer
een Buitenblad op de deurmat vallen zou.
Via deze papieren weg wil ik een eerste tot
en met vierde dankwoord uitspreken voor al
jullie gedane arbeid: merci, thanks, grazie,
Danke! Voor dit laatste Buitenblad wil ik jullie
nog een laatste keer bedanken: bedankt!

Rest mij nu alleen nog het huidige kandidaatsbestuur succes te wensen met hun
Sinds de zomer hebben we als vereniging aankomende bestuursperiode. Alle namen
nog wat mooie dingen meegemaakt. Zo zullen bij het verschijnen wel bekend zijn, dus
was er het introkamp waar we met de hele Simone, Ruvar, Ruben en Merel: succes!
groep het geluk mochten hebben dat de
slechtweersvoorspellingen van de KNMI als Joost Vermuë
vanouds niet bleken te kloppen. Nieuwe Voorzitter USWV de Domrenner
leden leken hier goed te integreren met de
groep, waardoor het voor iedereen een
geslaagd weekend was.
Daarnaast organiseerde het Stadion sinds
lange tijd de open clubkampioenschappen
tijdrijden, waar De Domrenner verdienstelijk
enkele bekers uit Stadion- of Volhardinghanden heeft weten te houden. Ideeën zijn
al gehoord om volgend jaar toch maar mee
te organiseren, dan kunnen wij studentikoos
weer terugvallen op onze eigen kitscherige
bekertjes. Die vallen tenminste binnen onze
eigen financiële mogelijkheden. En zo
geschiedde bij de clubkampioenschappen
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Tijdrijden

door Jasper Hentzen
Daar sta je dan aan de startlijn. Je staat te
rillen van de kou op een warme en zwoele
zomeravond. Het kippenvel is een voorbode
van opperste gedrevenheid om jezelf hele
maal te geven in de race tegen de klok. Het
lichaam schreeuwt om inspanning en de
gaap voor de start kan er ook nog wel vanaf.
Je lichaam wil tot inspanning overgaan om
de rillende huid weer strak als een glad
biljartlaken over je spieren te trekken. Het
ritme van de kleine stuiptrekkingen van de
spieren in de kuit en schouder tellen met de
starter af. De laatste slok wordt uit de bidon
genomen waarna deze in de berm beland.
De laatste twee tellen laten je op de pedalen staan waar je voor je gevoel een
eeuwigheid met aangespannen benen
staat. De handen die de zadelpen loslaten
leken je tijden in hun greep te hebben gehad

en de handrem lijkt er ineens af te schieten.
De eerste 150 meter zullen gevuld worden
met het versnellen op de pedalen. Als de
fietscomputer aangeeft dat de 40 km/h is gepasseerd komt alles in teken te staan van de
aerodynamische houding aannemen. Het
zoemende geluid van het dichte achterwiel
geeft een mentale boost en de opzwepende
muziek op de Ipod houdt deze gemoedstoestand vast. Het gevecht tegen de
klok is begonnen! Je dwingt jezelf om het
bovenlijf stokstijf te houden terwijl je benen
met een hoge frequentie de pedalen onder
je wegtrappen. De groeven tussen de
bovenbeenspieren schitteren door de koersolie die oplicht door een laagstaand zonnetje. Langzaamaan begint er een zuurstofschuld in de benen te ontstaan. Je wilt naar
je benen kijken om het zuur met een felle blik

Sport- & Orthopedische revalidatie
“Van Huis & Van ’t Klooster”
- Fysiotherapie en manuele therapie
- Expertisecentrum knie & schouder
- Medisch testen en trainen

Catharijnesingel 82 Utrecht, tel. 030-2317551
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te doen laten verdwijnen. Om je aerodynamische positie niet op te geven kijk je alleen
onder je bril door op je fietscomputer om te
zien wat je hartslag en snelheid is. De boze
blik had het melkzuur niet doen verdwijnen
maar een andere trapfrequentie wellicht wel.
Het lijden is begonnen op de fiets. De mond
gaat open en de ademhaling wordt steeds
luidruchtiger. De handen omklemmen de
S-bends zo hard als je kan. Je doet er alles
aan om je handen pijn te doen zodat je de
benen maar niet hoeft te voelen. Je raakt
in een soort trance waarin het ineens
makkelijker fietsen lijkt. Voor je gevoel kan
er nog wel een keer opgeschakeld worden.
Een kleine beweging met de rechterhand
zorgt ervoor dat de cadans iets lager wordt
en dat elke omwenteling zwaarder aanvoelt.
De benen blijven op de pedalen stampen
tot de vertrouwde frequentie weer is gevonden. Je begint te denken of je dit geintje
nog een keer kan flikken en hierdoor langzaamaan steeds iets harder te gaan rijden.
Je begint te rekenen of dit haalbaar is want
het totale opblazen van de bovenbenen
is nog steeds een van de doemscenario’s.
Je besluit om nog één versnelling hoger in
te zetten en met het verstand op nul door
te rijden. De bomen langs de weg schieten
steeds sneller uit de hoeken van je blikveld.
Je komt tot de realisatie dat je er bijna bent!
Het is nu alles of niets om nog een paar
seconden extra te kunnen winnen. Die paar
seconden zullen je wellicht op het hoogste
treetje van het ereschavot plaatsen. De randen van het zichtveld bestaan niet langer
uit een palet van kleuren maar kleuren alleen nog maar zwart. Vooruit kijken is het
devies en de laatste 500 meter worden een
lijdensweg. Na 300 meter zelfmedelijden
verder besef je dat afsprinten nog tot de mogelijkheden behoort en je schakelt nog één
keer op. Bliksemsnel zoek je een staande
positie op de pedalen en trekt nog een keer
alles uit het lijf wat erin in zit. De spieren in de
armen spannen helemaal strak en klemmen

stevig om de handgrepen. Je blijkt de fiets
om zijn evenwichtspunt van links naar rechts
te gooien en elke trap doet het achterwiel
brullen. Het zuur lijkt via je benen omhoog
te kruipen en de finishlijn komt als geroepen.
Met een vertrokken gezicht, dat onder het
speeksel zit, kom je over de lijn die geen 50
meter verder had moeten liggen. Nu is het
een kwestie van de gierende longen onder
bedwang krijgen en wachten op de laatste renner die binnenkomt zodat de uitslag
bekend gemaakt wordt. Zou je genoeg gegeven hebben of lijkt het achteraf of je nog
iets meer had kunnen geven. Over enkele
minuten is de verlossing er en kan je op huis
aan.
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Het Buitenblad doet... Maikel van Steensel
door Simone Droog

Een boerderij vol paarden, een verroest
busje met matras en een 2 bij 3m poster
van ham-kaas chips. Dat zijn zo’n beetje de
indrukken die je overhoudt na een avondje Maikel. Nu kun je je natuurlijk afvragen:
Maikel? Wie is dat nou eigenlijk. Maikel
is een jongen (je meent het!) die voor het
eerst bij de Domrenner werd gesignaleerd
tijdens het introkamp van een aantal
weken geleden. Tijdens dit introkamp
heeft hij zich vooral bewezen als een soort
persoonlijk navigatiesysteem voor degene
die meefietsten met de ‘iets rustiger rijdende
groep’. Verder is het handig om te weten
dat Maikel niet onder stoel of banken schuift
dat ie ernstig verslaafd is en dat hij uit
Brabant komt.

Natuurlijk kon Maikel, toen wij alweer in de
bus zaten richting Utrecht, zijn verslaving
niet meer weerstaan en deed zich te
goed aan de enige zak chips die hij nog
had, nibb-it chips. Hij kan namelijk geen dag
en al helemaal geen zondag zonder zijn
favoriete voedsel. Zo eindigde het gezellige avondje met lekker eten, op naar de
volgende!

De Buitenblad redactie vond het weer
eens tijd worden voor een gezellig avondje lekker eten, op kosten van een nieuw
lid. Al konden ditmaal maar twee van de
redactieleden
hiervan
genieten.
Na
een busreis van Utrecht naar het kleine
boerendorpje Odijk, werden we opgehaald bij de tweede bushalte van Odijk, ja,
Odijk heeft er twee! Hierbij werd Jasper,
als in Hentzen, weggestopt in de
achterbak van het busje. Voor meer
informatie over wat zich daar heeft
afgespeeld, moet je dus bij Jasper zijn.
Nu komt er bij iedere student die dit stuk leest
natuurlijk een vraag opzetten: wonen er
studenten in Odijk? Ja, er wonen inderdaad
studenten, waaronder Maikel. Al kun je
ze wel een bedreigde soort noemen.
Maikel is één van de tien studenten die het
dorpje Odijk bewonen.
Het eten bestond uit burrito’s uit de oven
(of tortilla’s of welke andere naam je ze ook
wilt geven) en een pastasalade. Op Bourgondische wijze bereidde Maikel het eten
voor en we hebben zeker lekker gegeten.
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NK Tijdrijden Zaltbommel
door Daniël Borst

Zo, met nog een paar weken te gaan zit het
seizoen er weer bijna op voor me. Hoogteen dieptepunten hebben zich ook dit jaar
weer afgewisseld. Zoals het hoort eigenlijk.
De hoogtepunten waren de verschillende
podiumplekken in de rondjes om de kerk
en de tijdritten plus daarbij de geboekte
progressie t.o.v. vorig jaar. Eigenlijk het enige
dieptepunt is m’n valpartij en tevens daarbij m’n opgave in de mooiste klassieker die
er bestaat: de Fleche Ardennais. Ik had in
deze amateurversie van Luik-BastenakenLuik graag een mooi resultaat neergezet en
baalde dan ook flink toen ik met Elias, die
ook door toedoen van een Belg onderuit
was gegaan, achterin de volgwagen moest
plaatsnemen. Maar goed, hopelijk krijgen
we volgend jaar een herkansing.

voorgenomen om op tijd richting Zaltbommel te treinen, zodat ik me goed kon voorbereiden. Helaas heb ik nogal moeite om
ergens op tijd te komen en zo belandde
ik pas 20 minuten voor de start in de
permanence in Zaltbommel om m’n rugnummer in ontvangst te nemen. Maar ach,
op het flesje massageolie staat duidelijk:
“warming-up” olie en dus heb ik bij het ontbreken van een goede warming up maar een
extra dikke laag olie op m’n benen gesmeerd. Met gladde, glimmende beentjes
en m’n strakke pakkie en witte overschoenen
aan zag ik er in ieder geval wel gesoigneerd
uit.

Bij de start vloog ik er vol in en denderde ik
over de dijk langs de Waal. Achter me reed
de volgwagen van de Volharding met de
Een wedstrijd die bijzonder was om aan mee ploegleiders en ook tot grote verrassing: Vis
te doen was het NK tijdrijden eind augus- junior. Met een luid getoeter en wat aantus. Met mannen als Clement, Moerenhout wijzingen die door het raam werden toeen Van Lakerveld aan de start geeft dat geschreeuwd werd ik over het 44,8 km lange
toch wel een bijzonder gevoel, zeker als je parkoers heen geloodst. M’n doel was om de
vorig jaar nog tussen hoofdzakelijk bejaarde 44,8 km binnen het uur te rijden en dit lukte.
amateurs B rijdt (met alle respect) en het nu Ik deed er geloof ik 58 minuten en 48 seconde
opeens tegen dit soort mannen mag op- over, ruim binnen het uur dus. Tegen de topnemen. Begin juni had ik me voorgenomen pers kwam ik aanzienlijk te kort, maar ik was
om in de zomer hard voor het NK te na afloop tevreden. Van de 36 deelnemers
trainen, maar dit bleek een illusie. Half juni werd ik 25e en heb ik er in ieder geval een
was de motivatie ver te zoeken en was het aantal achter me gelaten. Hopelijk mag ik
moment daar om het fietsen op een la- volgend jaar weer starten om te kijken of ik
ger pitje te zetten. Na een weekje eieren weer een stap heb gemaakt. We zullen zien.
zoeken in Montpellier en een paar weken Vismeister, bedankt voor het supporteren!
rondhangen op het strand van Egmond
aan Zee had ik er weer zin in. Zo ben ik begin Cheerz!
augustus weer gaan trainen en koersen en Harry
was ik toch wel blij verrast met de 11e plek
in de proloog van de Tweedaagse van Venhuizen. Ik moest in deze periode nog wel wat
studieverplichtingen nakomen, dus daar
ging ook nog wat tijd in zitten. Verder heb ik
redelijk veel getraind tot aan het NK en was
de honger naar de koers weer terug.
Op de dag van het NK tijdrijden had ik me
Het Buitenblad - nummer 4, jaargang 2008-2009
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What happens in Vegas...
door Mark van Manen

Gaat niet op voor mijn avonturen in Het
Zwolse. Want het zal iedere vakbekwame
Schreeuwert en Forum-lezer waarschijnlijk
niet ontgaan zijn dat ik een tijdje mee heb
getraind met de beulen van GazGas. Het
begon allemaal met een 6 weken durende
stage in het altijd saaie Wapenveld (no
offense, het is gewoon saai, ik bedoel: als
je in de plaatselijke super uit twee soorten
pasta, 1 soort olijfolie of 2 soorten franse
kaas kan kiezen maar uit ontelbare soorten
rookworst, kolen, aardappels of luiers, nou,
berg je dan maar, je bent officieel in een
GAT beland). Maar goed, het is niet mijn
bedoeling om een culinaire recensie te
schrijven over Wapenveld, want daar zijn we
hier niet voor.

De stage was uit diergeneeskundig oogpunt buitengewoon interessant; elke dag tot
aan mijn oksel in een aanzienlijk aantal
paarden, allerhande operaties, lekker weer
en mooie paarden. Mijn dagen konden
niet stuk en voor ik het wist was het werk
vaak alweer gedaan voor de dag in kwestie en brak de avond aan. En daar wordt je
dus een beetje suf van in Wapenveld. Dus
ik besloot om de heren van GazGas eens
te mailen of ik mee mocht trainen op hun
tochten door het Overijsselse land. ‘Nou
en of’, zei de Arend, webmaster en notoire
hardrijder van GazGas. En daar toog ik
dan heen op mijn tweede dinsdag in
Wapenveld. Het was even zoeken op de
campus, maar na een kwartiertje zwerven
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was ik dan toch daar. En slik, het wapenarsenaal waarmee deze Zwolse matadoren
ten strijde trekken was niet misselijk: mooie
VanTuyls, Specialized’s, Red Bulls, en Isaacs stonden te blinken in het vroege avond
zonnetje. De meeste fietsen waren vergezeld
van een indrukwekkend stel gebruinde
kuiten, grijs-wit-oranje GazGas tenue en een
stralend, meestal wat senior, gezicht.
Want bij GazGas rijden namelijk niet zoveel
studenten. De club staat nadrukkelijk
open voor iedereen die aan Hogeschool
Windesheim studeert (of heeft gestudeerd)
of werkt, en het zijn vooral oud-studenten en docenten die zich bij GG hebben
gevoegd. Oude jongens krentebrood zou je
zeggen, maar nou nee, de onderlinge
humor was van net zo’n bedenkelijk niveau
als wij dat bij de Domrenner hebben. Ik
voelde me er dus vrij snel thuis. Enigszins onwennig werkte ik de eerste training af, geen
idee wat voor route we gingen rijden of
wanneer het lastig werd (lees: klimmen).
Toen ik in de eerste polder wat doortrok
hoorde ik een paar mensen kreunen, maar
een vijftal GG-ers gaf geen krimp, de
knuppel was in het spreekwoordelijke
hoenderhok gegooid. Op elke mogelijkheid
werd ik daarna uitgeprobeerd en als goed
gastrenner betaamt sla je geen enkele
uitnodiging af om als jonge honden door
het Overijselse land te rammen, het was
afzien en genieten ineen, een mooie combi.

schruifelen in een strak georganiseerde dans;
het colaatje in GG-stamcafe het Vliegende
Paard smaakte beter. Of de zomeravondcompetitie op Zwolle Noord waar ik samen
met Xandrijn ten strijde trok tegen de plaatselijke A’s en B’s in een grote omloop en mijn
eerste podium van dit jaar reed.
Kortom een geslaagd onderdeel van mijn
stage, waarbij ik een aantal bijzonder toffe
peren heb leren kennen en de prachtige
omgeving van Zwolle onveilig heb gemaakt
met een stelletje complete wielerfanaten.
Mocht je dus eens voor langere tijd rond
Zwolle verlegen zitten om wat fietsverzet,
contacteer GG of er nog wat te doen is,
succes gegarandeerd!

Na de eerste training waren er nog een
aantal trainingen die mij goed bij zijn gebleven, waarbij een rit over ‘de Dellen’, de
plaatselijke Tankweg, maar dan kilometers
lang en veel glooiender, in een soort van
intervaltraining werd afgewerkt, diepgaan
met een ‘D’, die jongens bij GG weten wel
hoe je melkzuur schrijft. En dan was er ook
nog het Peperbus Profspektakel van Zwolle
waar ik ondermeer Ivanov, Tankink, Van
Hummel en de bolletjestrui voorbij zag
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Fotorubriek: de Flits!
door Esther Dieker

Welkom bij alweer een spannende uitgave van “De Flits”, de exclusieve
fotorubriek van het BuitenBlad. Hierin ziet u regelmatig DE momenten
(die er werkelijk toe doen) van de afgelopen periode. In deze editie nemen
we het Intokamp nogmaals door, om dit spectaculaire event te herbeleven,
je geheugen op te frissen of om te kijken wat je mede-fietsers nu weer beleefd
hebben toen jij er niet bij was! Veel plezier!
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CO VAN BEEK
Uw Fietsenonderdelenspecialist
100 m2 Fietsonderdelen
Accessoires – Schoenen – Fiets
en Regenkleding
Abus – Agu – Comus – Conti
Cyclops – Lake – Shimano
Sram – Schwalbe – Terry

Springweg 16 – Utrecht
030 – 231 99 33
www.covanbeek.nl
www.bikepartsonline.nl
www.politiefiets.nl
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Goede tijden, slechte tijden
door Matthijs Kuipers

De laatste wedstrijd voor de Interne Tijdritcompetitie van 2009 is verreden. Zoals elk
jaar is er weer een select gezelschap Domrenners trouw naar de tijdritten geweest. Dit
gezelschap houdt van tijdrijden, maar ook
van drama. De Tijdritcompetitie is soms net
een soap.
Volgens wikipedia wordt een soapserie
gekenmerkt door de weinige tijd die er is
voor het voorbereiden en opnemen van
afleveringen (1), komen de hoofdrolspelers
uit één gebied en hebben zij ingewikkelde
relaties (2), worden de gebeurtenissen (een
ongeval o.i.d.) niet getoond, slechts besproken (3), zijn er voorspelbare verhaallijnen
(4) en veel verhaallijnen naast elkaar (5), en
zijn er stereotype personages (6).
Deze kenmerken kunnen stuk voor stuk op
de Tijdritcompetitie gezien worden. Dat we
allemaal uit hetzelfde gebied komen en ingewikkelde relaties hebben, behoeft geen
nadere uitleg. Voor hen die niet bij de tijdritten geweest zijn volgt op de rest een korte
toelichting:
De voorbereiding is meestal miniem.
Alle leden worden een week van tevoren per email op de hoogte gebracht van
datum & locatie van de volgende tijdrit.
Degene die daar meestal aan denkt is
Yohan. De volgende stap vindt ongeveer
een uur voor de tijdrit plaats: de leden van
de tijdritcommissie mailen met elkaar om
te zien wie er klokkers van dienst zullen zijn.
Het woord ‘overwerken’ valt hierbij vaak.
Overigens, niet alleen de voorbereidingen
zijn bescheiden, ook de beschikbare tijd
is dat: dikwijls wordt er in het donker terug
naar Utrecht gereden.
Veel dingen blijven bij de tijdritcompetitie
buiten beeld. Elias, die doorrijdt op het keerpunt van Vechten-Werkhoven-Vechtten,
Ruvar, die te juist te vroeg keert op de
Tankweg, Jeroen van der Stap, die per
ongeluk zijn stopwatch reset, Jasper, die
bijna een vrachtwagen van binnen bekijkt, of Arnold, die bij het beklimmen van de

Amerongse Berg keer op keer met een overslaande ketting te kampen heeft: het heeft
allemaal grote gevolgen op de verreden
tijden, maar het blijft allemaal buiten beeld.
We horen het achteraf. De gevolgen, verhitte
discussie bij het berekenen van de tijden, zijn
daarentegen des te beter in beeld.
Ondanks alle onzekerheden, staat de uitkomst van bijna elke tijdrit bij voorbaat vast.
Bij de heren zonder licentie wint Jasper
Hentzen, bij de dames wint die ene dame
die op komt dagen en bij de heren met
licentie wint de klepper van dienst (Daniel
Borst of Erik van Lakerveld –wanneer rijden
zij eens tegen elkaar?).
De verhaallijnen, tot slot, zijn voorspelbaar.
Eigenlijk gaat het net als bij elke koers:
voor de tijdrit zegt renner X tegen renner
Y dat hij of zij zich niet goed voelt, slecht
getraind heeft en/of die nacht slecht geslapen heeft. Vervolgen rijdt X een goede of
een slechte tijd. In het tweede geval heeft
hij het excuus al gegeven, en wordt het
eventueel aangevuld met het missen
van een keerpunt of een van die andere
dingen die meestal buiten beeld plaatsvindt. In het eerste geval zegt X dat het
niet om winnen gaat, maar heeft hij wel
mooi het imago ondanks alles toch goed te
kunnen rijden. Projecteer dit verhaal op de
verschillende categorieën, en zie hier het immer terugkerende beeld voor en na de tijdrit.
Normaal hebben Domrenners die van soap
houden een probleem. De twee grote
Nederlandse soaps worden uitgezonden om zeven en acht uur ’s avonds, precies wanneer ook de trainingen plaatsvinden. De liefhebbers van én een dagelijkse
portie goedkope dramatiek én een goede
en gezellige wielertraining moet kiezen.
Met de tijdritcompetitie zijn er vijf avonden
waarop de keuze makkelijk is: goedkoop
drama en de mooiste wielerdiscipline
verenigd!

Het Buitenblad - nummer 4, jaargang 2008-2009

Als een God in Italia - pagina 15

Als een God in Italia
door Mark van Manen

Met de buitenland editie van dit fabuleuze
clubblad onder mijn snelbinder reed ik een
aantal weken geleden vanaf de Uithof
naar het nog veel mooiere Zeist. De lijst met
Italiaanse fietstermen schoot door mijn
hoofd en ik had desondanks mijn blik op
oneindig. Aangezien de rit nogal kort was,
een resultaat van een geringe afstand en
de bovengemiddelde snelheid van mijn
bakbeest kwam ik niet verder dan –bici –
fiets , het eerste woord op deze lijst.

Na wat tijd in en rond Pisa vertrok ik naar
Marina di Bibbona, de haven van het stadje
Bibbona, schurkend tegen het -kom, geef
me eens het tegenovergestelde van metropool-, ahum, gedateerde ‘la California’,
what’s in a name zou je zeggen. Goed,
het hart van de ware wielerkenner (mij niet
inclui) slaat nu een slag over, ‘la California’,
dat is heilige grond. Want –huiskamervraag–
welke
tweevoudig
wereldkampioen
op de weg, luisterend naar de bijnaam
‘il Grillo’ (de Krekel), had in ‘la California’
Vol ongenoegen zat ik dan ook, samen met zijn wieg staan? Paolo Bettini! En nu kan HDB
vvvM op 11 september (bij het inchecken of VDB=God zijn, maar Bettini=God voor
de aha-erlebnis waarom die ticket zo ver- vM. Ik ben overigens polytheïst als het op
reckte goedkoop was) op het vliegveld wielrennen aankomt.
in Maastricht voor vlucht AR-9535 naar
Pisa, waar alle gebouwen in de stad scheef Dit wetende ging ik de venijnige maar slostaan, ten opzichte van de toren. Mijn pende Toscaanse cols, cotes en nauwe
Italiaans is al belabberd, maar zonder ken- haarspeldbochtjes door andere ogen zien,
nis van enige term in de fietsenarij voelt het ik reed immers op wegen die door =God
toch als een nudistenvakantie, naakt, on- waren bereden in zijn vroege (en latere)
behaaglijk. De dagen in het Italiaanse land jaren. Mijn banden raakten zo her en der
vlogen om: ’s ochtends salami, ’s wegdek waar ook het zweet van =God had
middags salami, en dat allemaal door alleen gelegen. De huurauto vertoonde overigens
’s avonds salami te eten. Want damn, die geen krimp. Maar zoals zoveel godsdiensten
Italianen weten wel hoe je salami (in Toscane vraagt een =God een gebedshuis. Tijd voor
liefkozend Salumi geheten) moet maken. Van een onderzoek ter plaatse. En ik kon er
het ene plaatje naar het andere plaatsje eigenlijk niet omheen, want aan de rand
en zonder dat ik het door had kreeg ik oog van het plaatsje stond een reusachtige
voor Bizantijns mozaiek en Florentijns hout- knalroze kroeg genaamd ‘Club Paolo
snijwerk, maar ik wist niets van fietsen in het Bettini’, kom daar maar eens om in NeItaliaans.
derland. Daar ken ik geen ‘Club Jan Raas’,
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Cycles Dupree
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Croeselaan 98
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‘Partycafe Boogerd’ of ‘Bar Tankink’. En om
zeker te zijn dat de God zich aangesproken
voelde nam het onderschrift ‘Grillo’, alle vraagtekens weg.

woonde de vader van God, de man die
doof was sinds bij het verwekken van Paolo
zijn portie door de geluidsbarrière knalde, de man met het mooiste beroep op
aarde, gepensioneerd. De raadselachtige
Toen ik het gebouw eens uitgebreid op de Italiaan drukte op de bel van pappa Betfoto zette kwam een klein Italiaans man- tini, fuck, daar had ik niet op gerekend,
netje (driedubbelop), mij tegemoet en opeens stond ik daar, een man met Bettinibegon op verhitte toon tegen mij te keffen. mantra’s naast me en een ingedrukte bel bij
Nu studeer ik diergeneeskunde dus weet wel huize Bettini. Pappa Bettini gaf niet thuis.
raad met keffertjes, dus ik zei op passende Ik keuvelde nog wat door met de kleine
bijna fluisterende toon: ‘Paolo Bettini’, en Italiaan en vroeg hem terzijde ‘ue este la
het was stil, werkt altijd. Het mannetje kreeg casa di Paolo Bettini?’, ik meende een kleine
een bange blik in zijn ogen en zei met een twinkeling in zijn ogen te ontwaren. Alsof het
vraagteken ‘ciclista’, er ging een wereld de akropolis betrof sprak de man langzaam
voor ons open. Het universum stopte te be- ‘Ri-par-bel-la’, daarna verstond ik hem niet
wegen en een stortvloed aan emoties viel meer.
mij ten deel. Nogmaals, Italiaans is niet
mijn sterkste punt, maar hier kwam het op De volgende dag was ik al vroeg uit de veren
neer ‘uhe uhe uhe, Paolo, magnificio, Bet- en vertrok samen met vvvM naar Ripartini, uhe uhe uhe, ciclissimo, championado bella, op ongeveer een half uurtje rijden
del mundo, conquistadore, amore, uhe van Marina di Bibbona. Vele kronkelwegen
uhe uhe, il grillo, enz.’. Ik knikte meewarig later bereikten we het =Godendorp, uitgeen voer mee op de eindeloze stroom po- storven, op wat geroezemoes bij de plaatsitivisme, totdat het mannetje zich naar selijke bar (we spreken half tien!!) na. We
mij toeboog en op samenzweerderige togen naar binnen voor een caffe (en
toon vroeg of ik een echte fan was, ‘si’, hij dan moet je het gebaar maken van ongebaarde wuivend met zijn hand en trok geveer een centimeter met je duim en wijsmij vervolgens mee naar een huis wat vinger, doe dat wel verticaal, als je dat
verder in de straat. ‘pappa Bettini’, verstond niet doet kijken ze direct naar hun kruis en
ik in een zee van Italiaans en het naam- zijn ze beledigd) en ik raakte in gesprek
bordje bevestigde mijn vermoeden. Hier met een andere, nog kleinere Italiaan. Zijn

Het Buitenblad - nummer 4, jaargang 2008-2009

Als een God in Italia - pagina 18

haren waren grijs, alledrie, en zijn tand liet
zien dat het niet al te best staat met de
Italiaanse tandheelkundige zorg, maar hij
was gepassioneerd tegen me aan het praten
totdat hij doorkreeg dat ik er geen klap
van verstond. ‘Turistishe?’, zei hij vragend, en
‘si’ viel hem ten deel. ‘Allemagna?’, vroeg
hij, ‘non, io un turistishe Hollandese’ zei ik,
best trots op mijn progressie Italiaans. ‘Il
pappa esta d’Allemagna’, zei hij met twinkelende oogjes. ‘Nou’, zei ik, ‘je kan me veel
vertellen, maar jouw vader is geen Duitser’, en hij keek me uitzonderlijk vragend
aan. Toen begreep ik dat ik Nederlands
had gesproken en dat hij het over de paus
had, pijnlijk. Ik vroeg het kleine katholieke
mannetje naar het huis van Paolo Bet-

tini en zijn ogen vergroten. ‘Ken jij senor
Bettini?’, ‘si’, zei ik, ‘van TV’. Hij wees met zijn
bibberende hand naar een klein kasteeltje net buiten Riparbella. Omdat de weg
naar het kasteeltje lang was en het hek
gesloten besloot ik het er maar niet op te
wagen om senore Bettini om kwart voor tien
op een zaterdagmorgen te storen. Dichter
dan op dat moment zou ik niet meer bij God
komen.
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Nieuwe leden
Je kunt je de laatste tijd nergens meer begeven zonder ze tegen te
komen: de Nieuwe Leden. Ze schieten de laatste tijd als kool uit de
grond. Wie zijn ze en waar komen ze vandaan? Het Buitenblad
nam de proef op de som!

Martsje Hell

Als oerhollandse Fries kan ik direct wel beginnen met een van de mooiste spreekwoorden uit het hoge noorden: ‘better let as
net’. Dat geldt voor mij zeker wat betreft lid
worden van de domrenners. Het afstuderen
nadert voor mij al, maar als de komende

maanden net zo mooi worden als het afgelopen half jaar wordt het zeker genieten.
Als hoogtepunt natuurlijk tot nu toe voor mij
het introkamp. Nog voordat we ook maar
Schoonbron enigszins naderden, waren m’n
fiets en ik al uitgelachen door menig ander
treinreiziger, vooral die lui met zo’n blauw
capuchonvest... Het verzet van m’n fiets,
perfect voor het Friese platteland, zou voor
moeilijkheden gaan zorgen voor de benen
van de bereidster (zie ondergetekende)
in de heuvelachtige omgeving. Gelukkig
bracht het slechts extra motivatie teweeg
om fluitend de Keutenberg op te klimmen.
Okay, dat fluiten was misschien niet geheel
duidelijk te horen, maar boven zijn we zeker,
al fietsend, gekomen!
Daarnaast ben ik veelal op de maandagavond trainingen te vinden, op een heerlijk tempootje door het prachtige Utrechtse
landschap voort tuffen en ondertussen mooi
genieten van alle dames in wei. Dat is waar
ik me ook overdag vooral mee bezig hou:
koeien. Zwart-wit, roodbont of blauw, het
mag allemaal. Al 6 jaar ben ik bezig om alles
te leren wat er maar te leren valt wat betreft diergeneeskunde. Omdat dat niet geheel meevalt, ben ik me nu in de co-schappen aan het toespitsen op de zogenaamde
landbouwhuisdieren (koe, varken, kip). Een
prachtvak. Evenals fietsen een grote hobby.
Martsje
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Arina Hensen
wilde graag met hun meefietsen, maar met
een oma fiets kan je dan toch niet helemaal
goed meekomen. Ik keek ook altijd al wel
naar de Tour de France en vond dat altijd
heel gaaf, zeker de bergetappes. Vlak voor
de zomer dit jaar heb ik dan ook een racefiets gekocht een zwart/witte Giant Defy. Dat
bleek een schot in de roos, ik vind het een
hele leuk sport om te doen en heb me toen
ook direct aangemeld bij de Domrenners.

Hallo allemaal,
Via Mark kreeg ik de vraag om iets over
mezelf te vertellen als nieuw lid van de Domrenners.

Ik ben twee weken geleden ook mee geweest naar het introkamp in Limburg. Ik
vond het heel leuk en gezellig. Je merkt
dan wel dat fietsen in Limburg heuvel op
en heuvel af of voor mij nog beter gezegd
bergen van de 1ste categorie bedwingen
heel wat anders is dan een rit door het vlakke
polderland. Ik moet nog wel hard aan mijn
conditie werken. Het is best wel een beetje
frusterend om achteraan te bungelen of
om zelfs berg op een stuk te moeten lopen
en te zien hoe anderen met gemak vooruit
peddelen. Maar ja, dat is dan ook gelijk een
doel voor mij om aan de trainingen mee te
doen. In de wintermaanden ben ik ook van
plan te gaan spinnen en hoop dan volgend
jaar ook eens vooraan te kunnen rijden.

Ik heet Arina Hensen en ben geboren op 28
juni 1988 te Rotterdam.
Na de VWO ben ik eerst gestart met geneeskunde, dat was alleen geen succes en
ben toen het eerstvolgende jaar begonnen
met Farmacie in Utrecht en ben nu 3e jaars.
De eerste tijd woonde ik nog in Poortugaal,
een dorp vlakbij Rotterdam, maar dat was
elke dag wel een lange reis zeker als de trein
weer eens vertraging had of helemaal niet
reed en ben toen al snel op zoek gegaan
naar een kamer in Utrecht. Ik woon nu op
de Uithof.
Mijn 2 zussen hebben een racefiets en ik
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Maikel van Steensel
Persoonlijk:
Naam Maikel Van Steensel
Bijnaam Van Es
Geboren op 26 juni 1986 (23)
Opleiding Geodesie, 2e leerjaar
Mijn motto is ‘Niet alles hoeft seriues’
Mijn hobby’s zijn muziek/concerten, wielrennen, zaalvoetbal, cabaret, darten
Ik streef naar eerlijkheid
Ik ben trots op mijn lijst bands die ik live gezien heb
Ik hou van het andere geslacht
Ik eet graag loempia, broodje Mario, chips
Ik drink graag sprite, water
Ik luister naar Indie rock
Favoriete bands The National, Doves, Coldplay, Editors, Oasis, Placebo
Beste band aller tijden The National
Beste nr ooit dEUS - Bad Timing

Wielrennen:
Ik ben bij de Domrenner sinds kort
Introkamp was super gezellig!
Mijn doelen voor komend seizoen zijn Marmotte uitrijden
Mijn wielerheld Robert Gesink (volg hem al vanaf zijn 1e jaar belofte)
Mijn wielerheldin Vosje
Mijn sterke punten Als die er al zijn dan moeten andere dat maar zeggen
Mijn zwakke punten zijn Fietsen
Mijn favoriete wedstrijd is TdF 2003: Alpe D’Huez (Mayo)
Mijn favoriete beklimming is Glandon / Mont Ventoux
Mijn fiets Massini Sinergy (Ultegra)
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Aniek Rooderkerken
Wie is Aniek? Dat zullen meer mensen zich
afgevraagd hebben bij het zien van de
deelnemerslijst van het introweekend. Ik was
namelijk nog niet eerder bij een Domrenner
training of –borrel geweest. Waarom dan de
Domrenner? Als geboren Brabantse heb ik
de afgelopen jaren doorgebracht in Maastricht aan de kunstacademie (Kunst- en
Cultuurwetenschappen), en in een fulltime
bestuursjaar (Commissaris PR & Sponsoring)
bij de sportraad MUSST. De studie beviel niet
heel goed, dus mijn tijd bracht ik vaker door
op een zeilboot in Maastricht -ja daar kan je
écht zeilen-, Friesland of Zeeland.
Toch besloot ik weer eens een ‘actieve sport’
te gaan beoefenen, als zeilinstructeur lig je
vooral professioneel te zonnen op een boot,
en dankzij een verloren weddenschap en
een gewonnen tacx-wedstrijdje, ben ik door
mijn vriend mee gesleept naar een Dutch
Mountains (Maastrichtse Studenten Wielrenvereniging) tourtocht. 80 kilometer aan
klimmetjes in België en veel spierpijn later
zwoor ik nóóit meer te gaan fietsen, maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus

drie weken geleden heb ik mij inschreven bij
de Domrenner en een week later heb ik een
mooie racefiets gekocht.
Meteen ongetraind aan de start van het
ledenweekend verschenen dus, maar uiteindelijk heb ik een aantal klimmetjes toch
behoorlijk gefietst en wielrennen begint nu
verslavend te worden. Degenen die niet bij
het ledenweekend aanwezig waren zullen
mij dus binnenkort vaker gaan zien tijdens
de trainingen, en ik hoop bij het volgend introductieweekend fluitend de Keutenberg
op te fietsen. (of in ieder geval wat getrainder dan nu)
Verder start ik dit jaar de pré-master
Renaissance Studies, ga ik naast fietsen ook
zwemmen, hardlopen, naar spinning, of zo
nu en dan zeilen. Ik studeer in mijn vrije tijd
Italiaans en houd van fotografie. Willen jullie
verder nog iets weten, dan hoor ik het wel,
want zien jullie binnenkort iemand op een
witte Orbea racefiets, met zeer gesoigneerd
rood stuurlint en versierd met de wereldkampioenkleuren, zij is dus Aniek.
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De Nedereindse Berg
door Jasper Vis

Sinds juni is de Domrenner officieel toegetreden tot de Sportcoöperatie Nedereindse
Berg. Maar wat houdt dit lidmaatschap en
in? Wanhoop niet langer en lees verder!
De Nedereindse Berg
Voor de nieuwe leden, de mensen die onder
een steen hebben geleefd en de historisch
niet-zo-onderlegden onder ons eerst even

een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van ‘de Berg’.
De Nedereindse Berg is een wieler- en
skeelerparcours bij de Nedereindse Plas.
In de praktijk ligt het parcours het dichtst
bij Nieuwegein, maar officieel is het nog
Utrecht. Het is enige jaren na de eeuwwisseling ontstaan uit een samenwerking tussen de wielerverenigingen Het Stadion en

de Volharding, schaats- en skeelervereniging SVU en toerclub de Domstad. Deze
verenigingen eh... verenigden zich in
de Sportcoöperatie Nedereindse Berg.
Er werden een (wieler)parcours en een
skeelerovaal aangelegd. Enige tijd later
werd daar het mountainbikeparcours aan
toegevoegd.
Al enkele jaren worden er wekelijks wedstrijden georganiseerd. Voor het wielrennen
zijn er ’s zomers op dinsdag, donderdag en

zaterdag reguliere wedstrijden. Vaak ook
op zondag. In de winter is dat zaterdag en
zondag. Deelname staat voor iedereen
open.
Er kan worden gestreden in diverse
categoriën: voor de echte kleppers zijn
er de A- en de B-klasse; dagkaarthouders
(licentielozen) en dames strijden veelal in de
C-klasse. Laat je niet tegenhouden door een
gebrek aan ervaring. Het is al regelmatig
voorgekomen dat er een Domrenner win-
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De Domrenner bij de Coöperatie
Na een lang traject heeft de Domrenner
Paviljoen
uiteindelijk dit voorjaar besloten zich aan te
De nieuwste ontwikkeling is de bouw van sluiten bij de Coöperatie. Sinds juni zijn wij
het paviljoen. Al sinds enige jaren is er het officieel lid en hebben wij een stem in het
plan het complex op te leuken met een heus bestuur. In de praktijk komt het erop neer
paviljoen met voorzieningen als kleed- en dat de laatste zaken rond de bouw van
doucheruimtes, kantine, spnning-faciliteiten het paviljoen moeten worden geregeld.
en nog veel meer. Na jaren van onderhan- Het vorige bestuur heeft natuurlijk al het
delen heeft het bestuur van de Coöperatie leeuwendeel van het werk verricht, maar er
eindelijk alle eindjes aan elkaar weten te valt nog steeds veel te doen.
knopen en kan de bouw van het paviljoen Een taak van het Coöperatiebestuur is
beginnen. In oktober gaat de eerste steen bijvoorbeeld ook het werven van vrijwilligers.
gelegd worden! Als het paviljoen in april Zoals jullie wellicht al hebben gemerkt, zijn
opgeleverd gaat worden kan het huidige er regelmatig oproepen voor een en ander
‘hondenhok’ worden afgedankt en heeft aan vrijwilligerswerk op en rond ‘de Berg’.
het complex weer een beetje mooiere uit- Dergelijke oproepen zullen in de toekomst
straling.
vaker voor gaan komen.
De toetreding van de Domrenner tot de
nend over de streep gaat!

Olympische sporters
helpen wij op weg!
Waarom zou U met minder genoegen nemen?

TRIAS
Fysiotherapie & Sportrevalidatie
Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland
Mississippidreef 61 3565 CE Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508
info@triastotaal.nl
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Coöperatie heeft één direct merkbaar
voordeel: het inschrijfgeld bij wedstrijden
is omlaag gegaan van € 3 naar € 2. (Nietlicentiehouders moeten een dagkaart aanschaffen en rijden voor een hoger tarief.)
Maar dit is natuurlijk niet de enige reden
voor aansluiting geweest. Wanneer het
paviljoen er eenmaal staat kan het complex (de banen, het paviljoen en/of de spinning-ruimte) ook commercieel worden geëxploiteerd. Als lid deelt de Domrenner dan
mee in de baten. Met de Coöperatie als
organisator hebben wij ook mogelijkheden
te over eens een training, wedstrijd of
andersoortig wielerevenement te houden
op deze locatie.

Maar er dient natuurlijk ook gefietst te
worden. Dus neem eens deel aan een
wedstrijd, of zet je in wanneer er weer eens
vrijwilligers worden gevraagd. Met een klein
beetje inzet zijn de mogelijkheden eindeloos!
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Joost heeft prijs
door Jasper Vis

Zowel hieronder als op de cover te bewonderen: een stralende Joost met zijn prijs. Uit
de enige inzender (Joost dus) van de vorige
keer werd een winnaar gekozen (Joost dus).
Zowaar bleek hij niet alleen de moeite genomen te hebben de puzzel te maken; hij
had het antwoord ook nog goed! Op de gemarkeerde positie moest natuurlijk de lieftallige beeltenis van Merel komen te staan.

daar om te helpen.

Hoe dan ook: het Buitenblad had een prijs
met inhoud beloofd en het Buitenblad houdt
woord, al moet de inhoud van deze prijs letterlijk genomen worden.

Bij de feestelijke uitreiking - zie foto onder gaf Joost dan ook aan zeer verheugd met
zijn prijs te zijn. De rol pedaalemmerzakken
biedt dan ook uitkomst in één van de vele
huizen aan het IBB-complex.

Het Buitenblad denkt mee met de behoefte
van de winaar. En de gemiddelde student en potentiële winnaar - heeft behoefte aan
huishoudelijke hulpjes. Met een beetje inhoud. Zo ook Joost. Het Buitenblad is slechts

De prijs was dan ook een rol pedaalemmerzakken. Pedaalemmerzakken? Jazeker,
pedaalemmerzakken. Met een gezamenlijk
volume van 600 L (20 zakken van 30 L) de
meest inhoudsvolle prijs die het Buitenblad
ooit heeft uit mogen reiken. En nog nuttig
ook.

Moge de winnaar nog lang van zijn prijs genieten.
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Donnie de Domrenner (part IV)
door Jasper Vis

Donnie is sinds jaar en dag de meest anonieme Domrenner. Nog nooit gezien bij welke
activiteit dan ook; nog nooit gespot op een training. Toch is Donnie al jaren lid. Nu het
tweede deel van de belevenissen van Donnie de Domrenner op - en naast - de fiets.
Het was warm deze zomer. Écht warm. Voor
Donnie was het té warm. Maar, zoals altijd,
wilde onze grote held aan het fietsen blijven.
Ondanks de hitte. En om het dan toch maar
zo draaglijk mogelijk te maken besloot hij al
zijn creativiteit aan te wenden. In zijn klusschuurtje maakte hij zijn talloze ontwerpschetsen tot (meestal niet) werkende
prototypen. Uiteindelijk - na zich talloze
malen geëlektrocuteerd te hebben in
zijn pogingen de hogedrukreiniger om te

bouwen tot mobiele watersproeier - dacht
hij het ideale hulpmiddel gevonden te hebben voor de wielrenner die het te warm
onder de pedalen wordt: een oude fietsdynamo en een op zijn stuur gemonteerde
ventilator leken uitkomst te bieden. Echter,
in de praktijk bleek te ventilator voor dusdanig veel tegenwind te zorgen dat Donnie de moed compleet in de schoenen
zakte. Dus onder het motto ‘als je de Tour in
bed wint, dan zal op de bank hangen ook

Al meer dan 65 jaar een kwaliteitszaak
Eigen fabrikaat fietsen, op maat en naar wens gebouwd
topservice, snel en bekwaam
1e klas fietsen
Amsterdamsestraatweg 414 a-b-c
3551 CX Utrecht tel. 030 - 244 19 71
info@sneltweewielers.nl
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wel ergens goed voor zijn’ begaf onze held
zich naar zijn huiskamer om zijn achterwerk
aldaar op de bank voor zijn innig geliefde
televisietoestel te planten.

maar een andere renner te bekennen. Bij
navraag bleek hij dan ook met de plaatselijke toerclub van doen te hebben,
welke gewoon hun wekelijks rondje reden.
De route terugvinden was in het geheel
Maar ook dat duurde niet lang. Want ook niet makkelijk, temeer daar de navigatiedaar werd de hitte hem te veel. Dus besloot skills van Donnie vergelijkbaar zijn met de
Donnie zich ondanks alle ontberingen toch klimcapaciteiten van Kenny van Hummel: ze
maar op zijn ijzeren ros te hijsen. Eenmaal in zijn wel vaaglijk aanwezig, maar het is niet
zijn zadel gezeten wierp hij een blik op de iets om over op te scheppen op feestjes.
ventilator voor hem op het stuur. De voort- Toch kreeg hij bij invallende duisternis finishdurende hitte maakte hem prikkelbaar en plaats Amsterdam weer in zicht. Ook daar
de aanblik van de ventilator irriteerde hem wist hij echter te verdwalen en toen hij
dan ook mateloos. De zoveelste confron- eindelijk de finish in zicht kreeg, haalde de
tatie met zijn eigen falen bracht hem totaal politie hem dan ook van zijn fiets af wegens
buiten zinnen en met een woeste haal van het niet voeren van degelijke verlichting.
de hamer vernietigde hij de vruchten van
zijn noeste klusarbeid en sloeg hij de ventilator aan stukken.
Het leek hem wel stoer; hij had immers
Cadel Evans ooit iets dergelijks zien dien doen
met een aantal journalisten. Maar geen journalist toont ooit enige interesse in Donnie.
En dat terwijl het Grootste Doel van zijn najaar op het programma staat: de Gerrie
Knetemann Classic. Al sinds het DKT,
wat toch een beetje in een teleurstelling
eindigde voor Donnie, is zijn vizier gericht
op deze toertocht. Al sinds hij zijn opzetstuurtje uit zijn voorwiel heeft gezaagd is hij in
de heuvels aan het trainen om op de ‘Korte
Kneet Klim’ maar geen gek figuur te slaan.
Hij is zelfs op trainingsstage geweest! Vanuit zuidelijk Vianen heeft hij meermaals de
Lekbrug beklommen als ideale voorbereiding op deze monstertocht door het
Westland.
De goede voorbereiding ten spijt, op de
dag des oordeels liet Donnie het opnieuw
afweten. Donnie dacht slim te zijn door
aan te pikken bij een grote groep ‘snelle
jongens’ die hem voorbij kwamen. Na menig kilometer in de wielen bij deze snelle
rakkers begon Donnie toch wat achterdochtig te worden; nergens was ook
Meer over de wondere wereld van Donnie de Domrenner in de volgende editie van het
Buitenblad
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Oproep:

De Domrenner

Borrel

27 oktober
Plaats: Café Ledig Erf
Tijd: aansluitend op de ALV

Thema:
het nieuwe bestuur: hype of hoax?

Aanwezigheid Gewenst
Dresscode: Casual
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Quotes

heb je een quote? stuur ‘m op naar buitenblad@domrenner.nl
Q: ‘Heb je vroeger nooit gespeeld met kleine dingen waar je vinger vervolgens niet meer
uitkwam?’
A: ‘Jawel met m’n buurmeisje...’
Q&A met Ruben
Ruvar zit voor het eerst in WvN57:
‘Hebben jullie eigenlijk ook nog een kelder?’
‘Is ie groot?’
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Note van de secretaris
door Petra Stranger

Lieve leden en donateurs,
Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat deze note van de secretaris door mij geschreven wordt. Eind
oktober gaat het bestuur wisselen en daarna zal de nieuwe secretaris dit stukje verzorgen. Ik wil
jullie allemaal graag bedanken voor (weer) een fantastisch jaar bij de Domrenner!
Allereerst wil ik graag weer alle nieuwe leden welkom heten en dat zijn er deze keer behoorlijk
wat!
Martsje Hell, Aniek Rooderkerken, Bart Ypma, Arina Hensen, Ilonka van Houwelingen, Lara Hogendoorn, Jos Ruijter, Jasper Versteeg, Maikel van Steensel, Stefan van Marrewijk, Philip Prause.
Helaas hebben zich ook een aantal mensen afgemeldt:
Caroline Murre, Eline van Baal, Geert Scholma, Kim Pfeifer, Felia Palsenberg, Mark van Katwijk.
Verder nog een hele belangrijke mededeling:
Vergeten jullie niet jullie sportkaart te verlengen? Als je dit niet vóór 1 november doet heb je helaas
dit hele studiejaar geen recht op subsidie vanuit de vereniging. Hierdoor betaal je dan de volle
mep voor kleding, kampen en overige activiteiten. Dit zou zonde zijn vooral omdat de sportkaart
vanaf dit jaar nog maar €9 kost.
De sportdesk op Olympos is op de volgende dagen en tijden open:
Maandag t/m vrijdag van 07:30u tot 23:00u
Zaterdag en zondag van 09:30u tot 18:30u
Gefeliciteerd!
September
01 Sjaak Veken (1981)
01 Joyce Vrijenhoek (1986)
04 Joost Hectors (1975)
04 Jorik Visscher (1986)
05 Jeroen van Maanen (1982)
08 Mark Groot (1977)
08 Anne van Rongen (1986)
09 Jochem Wigman (1980)
09 Kristian Lievense (1981)
15 Eric Scheffers (1987)
20 Maarten Dobbelaar (1983)
21 Rogier Alvares (1980)
28 Jasper van Abswoude (1988)
28 Kees Weemstra (1984)
30 Jos Ruijter (1984)
Oktober
01 Xander Berendsen (1986)
02 Gerben de Haan (1983)
05 Sander Smits (1977)
06 Jorg van Oostende (1982)
13 Matthijs Raaben (1980)
18 Tim Zwart (1987)
21 Barend Rip (1978)
23 Erik van Lakerveld (1984)
29 Camiel Duijts (1984)
30 Yvon Ariese (1986)
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