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REDACTIONEEL
Tijd om een goeie traditie in stand te houden. Met een ploegenpresentatie en een
presentatiemagazine zetten we ook dit jaar weer onze wedstrijdrenners in het zonnetje.
Gelukkig hebben we de deadline niet strak gezet voor de stukjes in dit magazine en
staat het woord stress niet in onze vocabulaire. We typen rustig door, het zonnetje
piept af en toe door het raam. We dutten een beetje in en dromen over ‘Blauw-gele
godenzonen’ en kanaries die in elke wedstrijd hun voorwiel als eerste over de meet
tikken. De straten gevuld met toeschouwers, namen van onze renners op de wegen
gekalkt. De realiteit zal ongetwijfeld een stuk harder zijn, de koers is onverminderd
hard.
Er wordt kort teruggeblikt op vorig seizoen en de glazen bollen mogen weer uit de
kast voor komend seizoen. De benen worden geschoren, het wedstrijdmateriaal weer
gepoetst.
Ons rest slechts alle wedstrijdrenners een heel goed seizoen toe te wensen. Waarin
maar veel gereden, geleerd en gewonnen mag worden!
De Buitenbladredactie
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VAN DE VOORZITTER
Het is wederom gelukt! Voor jullie ligt een prachtig presentatiemagazine waarin de
Domrenner zich weer van zijn beste kans laat zien. Het is misschien wat clichématig
om te zeggen, maar 2012 belooft een mooi seizoen te worden! Deze keer is het
menens, want ik voorspel een Domrenneroverwinning in een grote koers dit jaar. Een
broodje Mario of kratje bier voor degene die het doet. De voortekenen zijn in ieder
geval goed: de opkomst bij de zaterdagtrainingen is ongekend, zo waren er op de
afgelopen zaterdagtrainingen telkens twee groepen met prima aantal. 2012 is een
belangrijk jaar voor de Domrenner, want in dit jaar wordt namelijk het derde lustrum
gevierd met een aantal activiteiten in mei en met de uitgave van een Lustrumboek.
Met het bestuur is dit lustrum aanleiding geweest om naar de langere termijn te kijken: waar willen we over vijf jaar met de vereniging staan?
Eind februari doorbraken we de grens van de 100 leden en de groei van het ledenaantal willen we zeker doorzetten, wat met het aanbieden van leenfietsen (naamsuggesties voor de drie ‘Domrennerbikes’ zijn welkom bij het bestuur) voor geïnteresseerden zeker moet lukken. Naast meer leden kunnen ook de voorzieningen voor de
leden worden uitgebreid. Degenen die hierover willen meebeslissen zijn van harte
uitgenodigd op de HALV, eind april. Tegelijkertijd wil het bestuur wielrenners met
ambitie wedstrijden te (leren) rijden ondersteunen door vooral een betere structuur
in de wedstrijdploeg aan te brengen.
Er is nog overleg met mogelijke trainers en het trainingsaanbod in de zomer gaat
op de schop: de woensdagtraining wordt verplaatst naar de donderdag, zodat er op
dinsdag georganiseerd naar trainingswedstrijden gegaan kan worden, want daar leer
je immers het beste in een peloton te rijden. Ervaren wedstrijdrenners zullen de minder snelle groep op de donderdag onderwijzen in de kunst van het wielrennen – ‘...
want dat is meer dan alleen hard fietsen’. Een extra element om deze dinsdagtraining
te promoten, zal de invoering van een bokaal zijn, die zal gaan naar degene die in een
seizoen aan de meeste trainingswedstrijden op dinsdag deelneemt.
We blijven echter naast een sportvereniging ook een studentenvereniging, dus het
gezelligheids- aspect zal niet vergeten worden, met na de ploegenpresentatie een
stapavond en later een feest met andere Utrechtse sportverenigingen in het verschiet. Ik hoop dat jullie veel plezier zullen hebben van de ploegenpresentatie en
vooral je nieuwe kleding niet vergeten op te halen. Tenslotte wens ik jullie een heel
succesvol wielerseizoen toe zonder blessures, valpartijen en andere tegenslagen en
eindig met een citaat:
It never gets easier, you just go faster.
Greg LeMond
Uw voorzitter,
Jorryt Matthee
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ACHT VERHALEN, ÉÉN LEGENDE - Matthijs Kuipers

Wie niet beter weet verwacht aan het begin van het koersjaar dat een massa in
het geel gehulde renners alle koersen in de provincie zal domineren. Aan het
einde van het koersjaar blijkt keer op keer dat dat maar gedeeltelijk opgaat.
Een wielerjaar kent naast ingeloste verwachtingen ook teleurstellingen en verrassingen. Met de personele gevolgen van dien. Renners blijven, maar willen
aanspraak gaan maken op het kopmanschap. Renners vertrekken naar een andere ploeg, of hangen hun fiets aan de wilgen.
Slecht nieuws voor de geharde rubriceerders en hokjesdenkers onder ons: niet
iedereen past naadloos in een van die drie categorieën. Een lijst met vertrekkende renners zegt daarom niet zo veel –de een stopt voorgoed terwijl de
ander zijn of haar heil elders gaat zoeken. We willen niet alleen weten wie al
die vertrekkende renners zijn, maar ook waarom ze verkassen. Een klein, incompleet maar verhelderend overzicht.
Omdat ze alweer even in Maastricht woont was ze al enigszins uit het oog geraakt. Maar Mary Rose Postma is in het zuiden niet minder gaan fietsen. Ze
finisht trouw in de top twintig, ook als de landelijke top aan het vertrek staat.
Menig volger denkt daarom dat er meer in het vat zit. Dat dachten ze ook bij
NWV Groningen, waar ze Mary Rose aanboden komend jaar in de eliteploeg te
rijden. Groningen? Ja, zo werkt dat als je semi-prof bent.
De vrouwenafdeling van de Domrenner heeft het moeilijk dit jaar, want ook
Linda Groenveld en Loes Holtmaat verlengen hun knwu-licentie niet. Linda
is duidelijk over haar beweegredenen: “Ik heb geen zin meer om tussen al die
schreeuwende dames te fietsen.” En Loes? Ze stond altijd bekend om haar
motto ‘trainen is voor talentlozen’, de goede verstaander weet dan genoeg.
Hard trainen en enige onverschrokkenheid zijn namelijk onmisbaar, wil je je
weg (blijven) vinden in het peloton. Jasper Versteeg kan achter beide zaken
een vinkje zetten. Hij is vaak voorin te vinden, offert zijn kansen vaak voor het
teambelang en pakt zelf toch af en toe een mooie uitslag mee. Hij gaat Remy
Meeuwse achterna en rijdt komend jaar in de kleuren van het RSA Cycling
Team.
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ACHT VERHALEN, ÉÉN LEGENDE - Matthijs Kuipers

Ook Jasper Vis verkast. Hij heeft een baan en een woning, en bij een burgerlijk
bestaan hoort een burgervereniging. Hij heeft vijf jaar in Domrennertenue gereden, de laatste jaren veel in Italiaanse cyclosportieven en elk jaar trouw op het
districtskampioenschap tijdrijden. In 2012 rijdt hij bij WV Velovrienden uit Zeist.
Maarliefst drie schaatsers verlaten het wedstrijdwielrennen. Edwin Drost –hij
schaatste begin 2012 de Elfstedentocht!– rijdt zijn rondjes komend jaar Down Under, er is een gerede kans dat we hem volgend jaar weer terug zien. Oud-voorzitter Jorik Visscher kwam nooit over zijn hardnekkige teenblessure heen. En na een
veelbelovend debuutjaar houdt zijn knie Tjalling de Haas aan de kant.
Acht renners, acht verhalen. Nummer negen is een legende. Robert Berkovits. Hij
maakte naam met het rijden van slechts één
wedstrijd, het NSK niet-licentiehouders in
Enschede (2010), waar het niet zozeer zijn
prestatie als renner was maar meer zijn rol
als motivator en aanjager die zijn ster deed
rijzen. Daarna ging de legende een eigen
leven lijden. Berko zult u nog wel even aantreffen op De Schreeuw. Robert Berkovits
zit intussen al lang weer ergens op kantoor,
waar hij af en toe mijmert over zijn korte
maar heftige wielerverleden.
Tot zover het verleden. Op naar de toekomst.
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VAN DE WEDCOM 2010-2011 - Joël Boss
In de zomer van 2010 werd mij de vraag gesteld
of ik wedstrijdcommissaris van de USWV de Domrenner wilde worden, ik was verrast en meteen
enthousiast. Ik vond het een eer dat ik gevraagd
werd, ondanks dat ik geen ervaring had in het fietsen op wedstrijdniveau. Nu in 2012, een jaar later,
een hoop ervaring rijker en nu alweer een nieuwe
wedstrijdcommissaris. Graag wil ik jullie meenemen en terugkijken naar het afgelopen jaar.
De winter is voor iedere normale wielrenner een hel, zo ook de winter van 2010-2011.
Sneeuw en ijzel verpestte meermaals de zaterdag training. Maar voor degene die het
crossen/mountainbiken in de sneeuw een beetje onder de knie had, was het gelukkig
wel zo af en toe een winterwonderland. Zo ook tijdens het CK Cross waarbij er hard
door de sneeuw werd gereden door een aantal dappere Domrenners. Om de winter
door te komen kun je natuurlijk ook op de baan gaan fietsen. En zo ook in 2011 is de
Domrenner weer te vinden in Alkmaar, inmiddels een soort traditie. Deze keer onder
de bezielende leiding van oud prof Steve McEwen uit Schotland.
Een negatief puntje helaas was dat de KNWU flink het roer omgegooid heeft en de
structuur van de licenties flink overhoop heeft gehaald. Dit zorgde voor veel onrust
binnen de wedstrijdafdeling. Er was angst voor een tekort aan wedstrijden bij de
vroegere amateurs-B licentie, tegenwoordig sportklasse. Dit heeft ervoor gezorgd
dat iedereen voor een amateur-licentie koos. Dit jaar is er gelukkig en stuk meer
duidelijkheid, zodat een beginnend renner niet hoeft te twijfelen en gewoon een
sportklasse licentie kan nemen.
Om voor het seizoen begint, alle koppen dezelfde kant op te krijgen en de plannen
voor het jaar bekend te maken is er aan het begin van het seizoen een licentiehouders vergadering. In 2011 was de opkomst zo goed dat zelfs een verkiezing in Noord
Korea er jaloers op zou zijn.
Fijn ook om te zien dat er aan sommige initiatieven vervolg wordt gegeven, zo ook
het licentiehoudersweekend! In 2011 zijn er een groep van acht licentiehouders van
de Domrenner een weekend lang gaan trainen en elkaar beter te leren kennen. Met
de groep werd er begin maart naar Nijmegen afgereisd om een weekend lang zwaar
te trainen. 300 km in twee dagen kan een productief weekendje genoemd worden.
Komend weekend zullen de mannen dit herhalen in het verre oosten. Namelijk in de
omgeving van Emmen, kunnen ze mooi aapjes kijken.
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VAN DE WEDCOM 2010-2011 - Joël Boss
De trainer tijdens het baandagje bracht een buitenlandse wedstrijd ter sprake, de “Tour
of the North” in Noord Ierland. Een aantal mannen waren direct verkocht. Een vierdaagse tour door het schone Noord Ierland sloegen zij niet in de wind. Onder het
toeziend oog van Vis junior reisden de mannen (Joost, Matthijs en Niels) samen met
drie collega’s van WTOS uit Delft per boot af naar Noord Ierland. De Britse eilanden
kennende was het weer regenachtig, maar de mannen hebben met z’n zessen een erg
mooi resultaat gereden en ook zal deze buitenlandse wedstrijd de komende jaren gestimuleerd worden. De enige zure bijkomstigheid helaas voor de heren: het clubkampioenschap werd tijdens de Noord Ierse wedstrijd georganiseerd.
In 2011 stond studerend en sportend Utrecht =in het teken van het GNSK. Het wieleronderdeel mocht dit jaar gelukkig weer plaatsvinden. En als Domrenner was ik
trots dat wij de organisatie op ons mochten nemen. En wij hebben er een tweedaags
prachtspektakel van gemaakt. Met op zaterdag de ploegensprint op de Nedereindse
berg en zondag een ploegentijdrit op de Uithof! Het parcours was met veel moeite
mogelijk gemaakt en dankzij alle vrijwilligers die dag, veilig afgesloten. Voor de Domrenner was het ook op sportief gebied een groot succes, de mannen werden na een
zinderende ploegentijdrit met een verschil van enkele seconden eerste. En ook de dames hebben zich van hun beste kans laten zien zij werden met zeer weinig verschil
respectievelijk tweede achter de dames uit Nijmegen.
Tot slot hier nog wat resultaten uit 2011:
1e plaats: GNSK (Matthijs, Joost, Ruben en Jasper Versteeg) DK tijdrijden (Ruben)
2e plaats: GNSK Dames (Jolien, Loes, Menda en Suzanne ), DK tijdrijden (Matthijs) Omloop van de IJseldelta (Joost) Ronde van Ransdaal (Nivard)
3e plaats: DK tijdrijden (Joel)
4e plaats: DK tijdrijden (Joost)
6e plaats: Someren-Peer-Someren (Joost)
7e plaats: Wageningse muur (Jasper Versteeg)
8e plaats: Maartensdijkse Acht (Matthijs) DK Weg (Matthijs)
9e plaats: Ronde van Ransdaal (Matthijs)
10e plaats: Omloop van Exel (Joost) Ronde van ’s-Gravenzande (Joost) Zeeland Classic
(Matthijs)
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VAN DE WEDCOM 2011-2012 - Jelmer Nuijten
Morgen is het zover. Of over 10 dagen. Of over 15 dagen. Of over 24 dagen.
Of over 30 dagen. Want morgen, 16 maart, vertrekt de wedstrijdploeg naar
Emmen om daar aan de conditie en teamspirit te werken. Over 10 dagen, 25
maart, gaat de klok om en hebben we elke avond dus een uur extra. En dan
zullen de trainingen weer beginnen! Over 15 dagen, 30 maart, vertrekken wij
met zijn allen naar de Ardennen om daar te genieten van de heuvels, hopelijk
het mooie weer, de gezelligheid en de kookkunsten van Arthur. Over 24 dagen,
8 april, worden jullie allemaal verwacht op de Nedereindse berg om uit te gaan
vechten wie zich clubkampioen mag gaan noemen bij de Dames, licentiehouders en niet licentiehouders. Of over 30 dagen, 14 april, is de start van de eerst
klassieker van het jaar: de Omloop der Peel.
Het mag duidelijke zijn: Het wielerseizoen is weer begonnen!
Na schaatsen, baanwielrennen en spinnen gaan we nu toch echt weer beginnen. Een pak nieuwe wielen, een aantal compleet nieuwe fietsen, nog wat
nieuw kleiner materiaal en natuurlijk een prachtig nieuw tenue zal dit jaar voor
het verschil moeten gaan zorgen.
Ook verwelkomen we weer een paar nieuwe wedstrijdrenners: Stijn Raterink en
Mark van Loo komen allebei over, na een jaartje bij de Volharding als amateur
te hebben rondgereden. Als dat geen vooruitgang is dan weet ik het ook niet.
Van beide mannen met ervaring mogen we dit jaar natuurlijk meteen mooie
dingen verwachten.
Robert Warmer heeft na zijn valpartij bij het NSK licentiehouders maar besloten dat hij niet meer tussen de pannenkoeken wilt rijden. Mart heeft atletiek
definitief achter zich gelaten. Ook hebben we nog Stefan, Bas, Otto en Nout.
Maar natuurlijk hebben we ook de oude garde nog: Mathijs, Arnold, Jan, Menno en Nivard hadden al een licentie bij de Domrenner toen ik nog niet eens lid
mocht worden omdat ik nog geen student was. Wordt het voor deze mannen
niet een tijd om keer op de hoogste trede van het podium te staan? Dit geldt
natuurlijk ook voor onze aan chocolademelk verslaafde oud-voorzitter: Joost
Vermuë. Vorig jaar een 2e plaats. In 2011 een 2e plaats. Dit jaar maar eens voor
de 1e plaats?
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VAN DE WEDCOM 2011-2012 - Jelmer Nuijten
Daarnaast hebben we met Niels, Ruben en Joel nog 3 man die in wedstrijden gaan
laten zien dat studenten meer kunnen dan bier drinken en studiefinanciering ontvangen. Want op kampen, trainingen en tijdritten hebben ze zich al bewezen. Laat ze het
dit jaar dan ook doen in wedstrijden!
Speciale aandacht gaat uit naar Suzanne Pera, de enige dame. Na veel twijfel en
proefballonnetjes over roeien heeft ze eindelijk de enige juiste beslissing genomen
door gewoon een licentie aan te vragen. Met slechts 1,5 jaar fietservaring een sprong
in het diepe. Maar ik heb er vertrouwen in.
Om de drempel voor potentiele licentiehouders te verlagen is er dit jaar ook iets
nieuws ingevoerd. De woensdag training is dood, lang leve de donderdagtraining!
Na overleg met verschillende mensen binnen de vereniging zijn wij als bestuur tot
de conclusie gekomen dat een trainingsaanbod van maandag een rustige training,
dinsdag gezamenlijk naar de Nedereindse Berg en donderdag een snelle training
een vooruitgang is. Zo hoef je niet 2 dagen intensieve training achter elkaar te doen
als je naar de Nedereindse Berg wilt. Daarnaast hopen wij hierdoor meer ons gezicht
te laten zien op de Berg.
Het mag duidelijk zijn: ik heb er vertrouwen en zin in. Vertrouwen dat we ook dit jaar
gaan laten zien dat er binnen de Domrenner een aantal prima renners zijn. En zin in
alles. De zomertijd, het wedstrijdweekend, het ardennenkamp, het clubkampioenschap en de eerste klassieker van het seizoen. Eigenlijk heb ik gewoon zin in fietsen.
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EEN BLIK OP DE DOMRENNERPLOEG - Jelmer Nuijten, Jorryt Matthee
Jelmer en Jorryt keken voor deze rubriek in de glazen bol en geven hun kijk op
de Domrenner wedstrijdploeg van 2012
Jacco van Hooren

Het tweede seizoen bij de Domrenner voor
de charmante en nog steeds zeer jonge Limburger neemt verwachtingen met zich mee.
Heeft nu al bijna meer getraind dan het hele
vorige seizoen. De erfenis van het Limburgs
Kampioenschap weegt zwaar op de schouders van de ‘Radja van het Spinnen’, want vorig jaar bezweek hij onder de druk. De vraag is
of hij dit jaar de lokroep van de vele vrouwen,
late uurtjes en biertjes kan weerstaan. Als dit
lukt, zijn de mogelijkheden onbegrensd.
Stijn Raterink

Nieuwkomer binnen de Domrenner, maar absoluut
geen nieuwkomer in het peloton. Na de kleuren van
Klein Verzet en de Volharding te hebben verdedigd
heeft hij eindelijk de juiste beslissing genomen en is
naar de Domrenner gegaan. De in Doetinchem geboren
hardrijder reed al eens naar een 6e plaats bij het Universiteit Twente kampioenschap en was het afgelopen jaar
veelvuldig te zijn aan de start van verschillende klassieker. Onbekend als hij is kan Stijn het komend jaar alleen
maar positief opvallen, we zijn benieuwd!
Mart Reiling

Deze oud-atleet is eindelijk definitief overgestapt
naar de mooiste variant van duursport. Met zijn tengere doch atletische bouw is het jammer voor hem
dat we in Nederland wonen. In zijn eerste jaar als
wedstrijdrenner zal hij zich daarom voornamelijk moeten laten gelden in vlakke koersen. Desondanks zijn
de verwachtingen hooggespannen. Zo schat de Haring in dat Mart van alle wedstrijdrenners dit jaar het
meeste progressie gaat boeken.
Het Buitenblad - nummer 2 - jaargang 2011-2012
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EEN BLIK OP DE DOMRENNERPLOEG - Jelmer Nuijten, Jorryt Matthee
Otto Meij

De zwijgzame Otto liet zijn gezicht voor
het eerst zien op het Introkamp van
afgelopen jaar. Ook voor hem wordt
het het eerste jaar dat hij wedstrijden
gaat rijden. Hij heeft zich al aardig in
het zweet gereden tijdens het spinnen,
maar op de weg heeft hij zich nog niet
veel laten zien. Wij hopen dat hij vooral
met zijn benen zal spreken dit jaar!
Nout Strik

Deze Nijmegenaar is trots op zijn geboortegrond, en
dat is te merken. Wekelijks brengt hij updates van het
laatste NEC nieuws, voor degenen die dat interesseert.
Iedereen is waarschijnlijk wél geïnteresseerd in zijn verrichtingen als wedstrijdrenner. Nout is zich er zelf terdege van bewust dat hard fietsen nog geen wielrennen
is. Hopelijk wordt hij dit jaar een echte coureur!
Robert Warmer

Clubkampioen der pannenkoeken stapt over naar De Mannen. Dit en het feit dat hij
dezelfde voornaam heeft als clubicoon Berkovits leidt
tot zeer hoge verwachtingen. Weet hij deze waar te
maken en zo de temperatuur onder de toeschouwers
doen stijgen? Aan het materiaal zal het niet liggen. Na
de wedstrijdcommissaris zelf de tweede die op snelle
tubes zal rijden.
Joost Vermuë

Dit jaar wederom onbetwist kopman van de
Domrenner. De vraag is echter of hij dit jaar eindelijk eens een wedstrijd kan winnen na al die
tweede plaatsen, want anders zal hij ongetwijfeld in het rijtje Zoetemelk, Poulidor, Boogerd
gaan thuishoren. Wat vreemd is voor iemand
die toch juist wél kan sprinten. Hopelijk pakt het
strenge chocomeldieët dit jaar goed uit en kan
hij in zijn wedstrijd in Zeeland met winst er vandoor gaan.
14
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EEN BLIK OP DE DOMRENNERPLOEG - Jelmer Nuijten, Jorryt Matthee
Joost de Kruif

Zit op het moment van spreken zich voor te bereiden in
de buurt van Zuid-Korea. Wellicht in een spartaans trainingskamp in Noord-Korea? Heeft op dit moment geen
vaste verblijfplaats in Nederland, maar zal hopelijk in augustus terugkeren. Zijn beloftevolle debuut is alweer een
tijdje geleden, dus tijd om deze verwachtingen eens waar
te maken!
Niels van der Steen

Ook voor het Nelis het derde wedstrijdseizoen. Zoals elk jaar begint Niels het seizoen
vol enthousiasme, grote plannen en veel ambitie. We hopen dat hij dit jaar dit eens een
heel seizoen vol kan houden. Met een goede
trainingsstructuur moet Niels zelfs op zijn Dasia fiets aansprekende resultaten kunnen behalen en een mooi bijnaam voor zichzelf kunnen verdienen.
Matthijs Kuipers

Afgestudeerd en nog werk zoekende. Tijd genoeg om te trainen, dus. Ook voor Matthijs
geldt dat de hoogste trede op het podium
wel eens behaald mag worden, zodat zijn
status als beschermde renner gewaarborgd
blijft. Misschien in zijn geliefde Maartensdijkse acht? Aan de voorbereiding zal het niet liggen, gezien de week Spanje net achter de rug
is. Hopelijk behoort zijn bijnaam ‘de Wieltjesvouwer van Utrecht’ ook tot de verleden tijd.
Mark van Loo

Nog een nieuw gezicht bij de Domrenner, afkomstig van de
Volharding. Moet er nog meer gezegd worden? Met een opleiding tot fysiotherapeut achter de rug en een studie tot bewegingswetenschapper in het vooruitzicht zit de theoretische
achtergrond bij Mark wel snor. In de praktijk heeft deze stylist
op de fiets nog geen uitslagen gereden en is het nog koffiedik
kijken.
Het Buitenblad - nummer 2 - jaargang 2011-2012
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EEN BLIK OP DE DOMRENNERPLOEG - Jelmer Nuijten, Jorryt Matthee
Bas van Klarenbosch

Voetballer, helaas. En wielrenner, gelukkig. Heeft na het
NSK besloten dat hij dit jaar meer dan alleen een wedstrijdje voor studenten wil gaan rijden. Is als voorbereiding
reeds 5 dagen naar de zon in zuid-Frankrijk afgereisd.
Heeft zijn gezicht nog niet laten zien op de trainingen,
maar met het naderende einde van het voetbal seizoen zal
dat niet lang meer duren.
Ruben Opgelder

In zijn derde jaar als wedstrijdrenner heeft Ruben eigenlijk maar één doel: beste Domrenner worden. Of hem dat
gaat lukken zonder veel te trainen in de winter en zonder
klassiekers te rijden, is maar de vraag. Feit is wel dat hij
vorig jaar indruk maakte op het GNSK. Als hij zich serieus
kan focussen op het wielrennen mogen we mooie uitslagen verwachten.
Arnold Jansen
‘Pokerface’ behoort dit jaar echt tot meubilair
van de wedstrijdploeg. De Market Maker zal
dit jaar zijn doelen enigszins verleggen naar
de duathlon, maar uiteraard zal hij niet ontbreken bij zijn wedstrijden: DK-tijdrijden en de
klassiekers in Brabant.
Jelmer Nuijten

Eenmaal in het bestuur veranderde de sinofiel uit Soest in een waar trainingsmonster die met ijzeren hand over de zaterdagtrainingen regeerde. Op zijn
gloednieuwe Chinarello mogen er in het tweede
wedstrijdjaar wel wat uitslagen van hem worden
verwacht. Als wedstrijdcommissaris zal hij vast het
voortouw nemen structuur in de ploeg te brengen
en zo voor het eerst in jaren direct of indirect voor
een echte zege te zorgen.
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EEN BLIK OP DE DOMRENNERPLOEG - Jelmer Nuijten, Jorryt Matthee
Menno van Hees
De status van Dark Horse is de kleine man uit Lunetten
inmiddels ontstegen en het is dan ook tijd dat hij het
kopmanschap opeist. In zijn laatste jaar bij de Domrenner wil hij nog één keer vlammen voordat hij op wereldreis gaat. Vooral in de heuvels is Menno vaak vooraan
te vinden, zo worden er mooie uitslagen in de Ronde
Gaumaise en de Tour de l’Ain verwacht.
Joël Boss
De goedlachse krullenbol wist vorig jaar de lachers op zijn
hand te krijgen door zijn specialisatie: de chasse patate,
maar wist tevens indruk te maken met zijn uurrecord. Als
de Boss het voor elkaar krijgt om een hele koers lang geen
bocht te missen, kunnen we hele mooie van hem verwachten. Nu maar hopen dat het materiaal het houdt onder de
brute kracht van zijn enorme dijen.
Nivard Kagie
Zag vorig jaar zijn Tour of the North in rook opgaan door een valpartij in de Omloop der Peel.
Verklaarde daarna meermaals nooit meer een
klassieker te gaan rijden. Hopelijk komt daar verandering in, want met zijn kwaliteiten moet het
toch mogelijk zijn om de rest van het peleton de
achterkant van zijn klapkuiten te laten zien. En anders mag hij in Ransdaal dit jaar de eerste plek op
gaan eisen.
Jan de Heer
Langzaamaan is Jan echt de nestor van de groep
geworden. Dit weerhield hem er echter niet van om
afgelopen winter voor de tweede keer het clubkampioenschap in het veld op te eisen. Na een enigszins
verloren jaar is onbekend waar Jan dit jaar zal staan,
hoewel hij ongetwijfeld de jongere generatie Domrenners van nuttige adviezen zal kunnen voorzien.
We hopen op een mooi jaar!
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EEN BLIK OP DE DOMRENNERPLOEG - Jelmer Nuijten, Jorryt Matthee
Stefan van Marrewijk

Na het vertrek van Tjalling heeft de Domrenner met
Stefan er weer een nieuwe blonde krullenbol bij. Op
dit moment nogal is Stefan een onbeschreven blad en
aan hem om zich dit jaar in de kijker te rijden in de
Amateurploeg. Zijn aanwezigheid bij de spinninglessen
en de techniek die hij van de baanrenners heeft kunnen
afkijken bij het NK baan, zijn alvast een eerste stap.
Jorryt Matthee

Dit jaar moet het jaar van de comeback worden voor
de in Limburg getogen Utrechter. De voorzitter kon
vorig jaar niet met de druk omgaan die goed presteren op het clubkampioenschap en NSK voor nietlicentiehouders met zich meebracht, en overtrainde
zichzelf in de voorbereiding van het seizoen. Binnen
de wedstrijdgroep zijn er hoge verwachtingen van de
progressie die hij gaat maken. Niet moeilijk, als je ziet
waar hij vorig jaar stond.
Suzanne Pera

Neemt als (voorlopig) enige dame een sprong
in het diepe door een licentie te nemen. Zit nog
niet lang op de fiets en daarom zal haar eerste jaar
vooral een jaar worden om veel te leren, met vallen (hopelijk niet letterlijk) en opstaan. Als chemicus
en penningmeester moet ze vast wel wat middelen kunnen vinden die haar kunnen helpen. Op de
steun van de rest van het bestuur kan ze in ieder
geval rekenen. Met regelmatige training kan ze een
heel eind komen!
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DOMRENNER RONDEMISS - Suzanne Pera
Mannensporten en vrouwen die deze opleuken: onlosmakelijk verbonden. Kijk
naar Formule 1 met haar befaamde pitspoezen, kijk naar boksen, maar wat we
nog veel liever doen is kijken naar wielrennen. Elk zich zelf respecterende ronde
heeft een rondemiss. Of zelfs meer dan een.
Wat doet een rondemiss zoal vraagt u? Natuurlijk moet ze allereerst naar wereldvrede willen streven en aandelen hebben in tandenbleekmiddelen. Verder goed
op hakken kunnen lopen (niet te hoge, je wilt niet boven de heren wielrenners
uitorenen), mooi kijken, prijzen uitreiken, 3 zoenen op de wang kunnen uitdelen
en altijd weer die grijns op je gezicht hebben.
Nu dacht de redactie: wat ze kunnen bij al die wielerwedstrijden, kunnen wij ook.
Waarom laten we de leden niet een rondemiss kiezen? Een rondemiss to go, die
we kunnen meenemen naar wedstrijden, clubkampioenschappen etc. Zo gezegd
zo gedaan. De stembussen werden geopend en langzaamaan druppelden de
stemmen binnen. Op 3 maart sloten de stemlokalen en was de uitslag als volgt:
Naam

Aantal stemmen

Percentage totaal aantal
stemmen

Heleen

1

3%

Saskia O

8

27%

Bregje

3

10%

Anne H

11

37%

Loes

4

13%

Linda

3

10%

En daarom feliciteert de redactie Anne Haverkate van
harte met de titel ‘Domrenner Rondemiss 2012’ . In reactie op haar nieuw verworven titel schrijft ze: “Ik ben zeer
tevreden. Nu kan ik eindelijk de wereld gaan verbeteren
en onze mannen ondersteunen”
Met gele truien aantrekken bij renners moet ze nog
even oefenen, zoals te zien links. Maar we hebben alle
vertrouwen in onze charmante rondemiss.
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Weekend 1-2-3
Zaterdag 2
Zondag 10
Woensdag 13
Zaterdag 23

JUNI

Zondag 6
Zondag 13
Zaterdag 19
Zaterdag 19
Zaterdag 26
Zaterdag 26
Maandag 28
Woensdag 30
Donderdag 31

MEI

Sleeuwijk			
Criterium
Nedereindse Berg		
Kampioenschap
Waddinxveen			
Criterium
Werkendam			
Criterium
Someren-Dorp			
Meerdaagse klassieker
Someren-Heide			
Semi-klassieker
‘s-Gravendeel			Criterium

GNSK				Eindhoven			Kampioenschap
De Wageningse Muur		
Wageningen (Midden)		
Criterium
Omloop van Helenaveen		
Helenaveen			
Semi-klassieker
Ronde van Elspeet		
Elspeet(Midden)			
Criterium
Ronde van Scherpenzeel		
Scherpenzeel(Midden)		
Criterium

Ronde van Brabant		Liessel				Klassieker
Ronde van Klein Zwitserland
Amersfoort (Midden)		
Criterium
42e Maartendijkse Acht		
Maartensdijk (Midden)		
Criterium
Ronde van Noord Beveland
Noord-Beveland (Zeeland)		
Klassieker
Zeeland Classic			
Heinkenszand (Zeeland)		
Klassieker
32e Wielerronde van Rhenoy
Rhenoy (Midden)			
Criterium
DK weg Midden			
Wijk bij Duurstede (Midden)
Kampioenschap
DK Tijdrijden Midden		
Tiel (Midden)			
Kampioenschap
50e Ronde van Austerlitz		
Austerlitz (Midden)		
Criterium

APRIL
			
Zaterdag 7
3e Ronde van Sleeuwijk.		
Zondag 8
Clubkampioenschap		
Maandag 9
Ronde van Waddinxveen		
Maandag 9
56e Ronde van Werkendam.
Weekend 14-15 Omloop der Peel			
Zondag 29
St. Jozef Klassieker		
Maandag 30
58e Grote ronde van ‘s-Gravendeel

WEDSTRIJDKALENDER 2012
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Oosterhout(Midden) 		
Veenendaal(Middenn)		
Baarn(Midden)			
Oudewater(Midden)		

Criterium
Criterium
Criterium
Criterium
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Wijk bij Duurstede (Midden)
Tiel (Midden)			
Eindhoven 			

Zondag 8April		CK Weg		Nieuwegein			
NSK Weg					Groningen
NCK						Hoogez and-S			

NSK Tijdrijden									
NK Weg Ama & Masters
						

Maandag 28 Mei
Woensdag 30 Mei
Weekend 1-2-3 Juni

DK weg Midden
DK Tijdrijden Midden
GNSK 			

Omloop van de Heidehof
Someren
		
Semi-Klassieker
Zeeland Classic			Zeeland			Klassieker
Tweelandenkoers		
Someren
		
Klassieker

Ronde van Oosterhout		
Afwachtingswedstrijden DFVC
Wielerronde Hartje Baarn
Ronde van Oudewater		

Ronde van Barneveld		
Barneveld(Midden)		
Criterium
Someren-Peer-Someren		Someren-Dorp			Klassieker
62e Ronde van Ochten		
Ochten(Midden)		
Criterium
2e Cityronde			Tiel (Midden)			Criterium

KAMPIOENSCHAPPEN

Zondag 2
Zaterdag 8
Zondag 16

SEPTEMBER

Zaterdag 7
Zondag 15
Zaterdag 21
Zondag 29
AUGUSTUS
Zondag 12
Vrijdag 17
Zondag 19
Zaterdag 25

JULI

WEDSTRIJDKALENDER 2012
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VOOR DE LIEFHEBBERS

Nog niet genoeg geïnspireerd weer op de fiets te stappen? Of voor als het
buiten regent:
http://tinyurl.com/86hlzfd

“Shit Cyclists Say”
http://tinyurl.com/8xudo5z

Hoe krijg je witte fietskleding weer schoon? Zo dus.
http://fuckyeahcycling.tumblr.com/

Fraaie collectie foto’s, regelmatige updates.
http://www.flickr.com/photos/kristoframon/

Fotostream Kristof Ramon. Wielrennen tot in de kleinste details vastgelegd.
http://inspirationgreen.com/bicycle-art.html

Fietskunst
http://www.youtube.com/watch?v=2lEkSxXe4uU

13 minuten Eurosport WATTS ZAP Tour de France 2011
http://nl.wikiquote.org/wiki/Maarten_Ducrot

De beste quotes van Maarten Ducrot op een rijtje.
http://tinyurl.com/6lqgoen

Valpartijen en nog meer valpartijen
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