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Redactioneel - Thomas Nekkers

De afgelopen maanden hebben veel Domren-
ners zich verborgen op de Tacx, in de sport-
school of op het ijs. Alleen een aantal echte 
bikkels gingen nog wekelijks de buitenlucht in 
op twee wielen. Maar niet getreurd: eind deze 
maand duiken de temperaturen met regelmaat 
de dubbele cijfers weer in en zullen de app-
groepen weer actief worden. Inmiddels is ook 
de voorjaarscompetitie begonnen en zullen de 
eerste gegadigden hun Tankweg- en Achter-
dijksprints stiekem weer aan het oefenen zijn. 
Het is bijna zover.

In dit eerste Buitenblad van 2017 gaan we die-
per in op nieuwe ideeën voor je trainingsrond-
jes. Guy vertelt over zijn mooiste rondje, met 
de klok mee van Leusden tot over de Lek en 
ik vertel jullie over mijn favoriete (onontdekte) 
pareltje in de omgeving: Laan 1914 in Amers-
foort. Verder komt Margot met een ode aan 
haar tweewieler, krijgen we verslag van hoe 
het fietsen aan de andere kant van de wereld 
(en de weg) is en blikt niemand minder dan Il 
Papi vooruit op het wielerseizoen van de profs 
en wat ons daar te wachten staat. 

Verder wil ik hierbij Kevin nog feliciteren met 
zijn winnende kleurplaat in de vorige editie! 
Een geweldige inzending, veel gevoel voor 
kleur en ook alles binnen de lijntjes. Hulde. Dit 
seizoen rijdt de Held uit Achterveld in de In-
kleurtrui. 

Uiteraard wens ik jullie veel leesplezier en tot 
de volgende keer!

Hoofdredacteur Thomas Nekkers,
Namens de gehele Buitenbladcommissie 2016-
2017
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VAN DE VOORZITTER - Guy Frissen

“Waar zijn al die Domrenners?” dacht ik 
gisteren bij de zaterdagtraining. 5°C, se-
mi-bewolkt en een zwak windje. De sterk-
ste kou lijkt inmiddels te zijn gepasseerd. 
Vanaf nu gaan de temperaturen omhoog 
en worden de dagen langer. Bij de ama-
teur, sportklasse en studentencupploeg 
wordt er al nagedacht over de eerste 
koersen. Maar het belangrijkste blijft na-
tuurlijk: Wie pakt de eerste Tankweg? Als 
je de eerste Tankweg wil pakken, zowel in 
de snelle als langzame groep, zal je daar 
nu toch echt wel voor moeten gaan trai-
nen. Ook het Ardennenkamp van 7-9 april 
komt vroeg. Een traditioneel hoogtepunt 

van het jaar voor de vereniging, gekarakteriseerd door veel kilometers en 
gezelligheid. De basis voor dit sportieve weekend wordt nu al gelegd. Het 
kan geen kwaad om in deze periode zo’n twee keer per week op de race-
fiets te stappen. 

De reden dat ik dit schrijf is stiekem dat ik meer mensen wil optrommelen 
voor de zaterdagtraining. Om deze wintertraining aantrekkelijker te maken, 
zijn er standaard twee rondjes: 50km en 80km. Er zijn altijd minstens twee 
bestuursleden aanwezig die beide rondjes begeleiden en erop toezien dat 
het tempo een normaal duurtempo blijft. De donderdagavond voor de za-
terdagtraining verschijnen de twee routes in de Strava groep. Als je je daar 
aanmeldt voor de rit, heb je de kans dat we nog even wachten tot 10.01 
mocht je wat vertraging oplopen. En om het nog leuker te maken, gaan 
we regelmatig trainen met Hellingproof uit Wageningen. Eind januari was 
onze proeftraining waarbij er maar liefst 4 vrouwen (en 2 mannen) ons op-
wachtten onderaan de Amerongse berg. Bij de tweede training maakte we 
een gezellig rondje in een groep van bijna 11 renners. Lang geleden dat ik  
vier ruggen voor me had die de wind braken.
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VOORBESCHOUWING WIELERSEIZOEN - Il Papi

Het nieuwe wielerjaar is weer van 
start en aan mij is gevraagd vooruit te 
blikken op wat er dit jaar nog komen 
gaat. Ik zal dit doen aan de hand van 
de belangrijkste protagonisten, zoals 
mijn glazen bol me laat zien.

“Dit jaar moet er weer serieus re-
kening worden gehouden met 
Degenkolb en Kristoff.” 

John Degenkolb lag na een aanrij-
ding met een bus in Calpe in de kreu-
kels, maar is volledig hersteld. Een 
Degenkolb in vorm kan overal en al-
les winnen. Ook met de overstap naar 
Trek-Segafredo verwacht ik wel winst 
in een voorjaarsklassieker. Zijn groot-
ste concurrent daar is natuurlijk Peter 
Sagan. In de vorm van z’n leven met 
een ploeg die volledig om hem heen 
is gebouwd. Het zal me niet verbazen 
als het topjaar 2016 wordt overtrof-
fen. Ook Alexander Kristoff zie ik wel 
weer meedoen om de knikkers. Die 
heeft nu een geweldige locomotief 
in vorm van Der Panzerwagen Tony 
Martin, overgekomen van Quick-Step 
Floors. Die ploeg zal vooral gaan sco-
ren in de Ardennenklassiekers. Met 
name Philippe Gilbert, Dan Martin en 
supertalent Julien Alaphilippe kun-

nen wel op de macht een steile heu-
vel aan. Michael Matthews, inmiddels 
uitkomend voor Giant-Sunweb, zal 
zijn zinnen hebben gezet op de Am-

stel Gold Race en daarnaast acht ik 
hem de grootste belager van Sagan 
voor de groene trui in de Tour. 

“Quintana zal de tour winnen.”

Alejandro Valverde, inmiddels bijna 
37 jaar oud, knalde op 11 januari 
nog op een slagboom maar zal in de 
heuvelklassiekers zijn mannetje wel 
staan. Winst op de Muur van Hoei. 
In de Tour de France zal hij ploeg-
maat Nairo Quintana aan winst gaan 
helpen, die er dit jaar klaar voor is 
de hegemonie van Chris Froome te 
doorbreken. Froome zal genoegen 
moeten nemen met zilver, maar als 
troostprijs zal hij wel een of meer 

Wie gaat shinen in de voorjaarsklassiekers? Wie gaan er de dienst uitmaken 
in de grote rondes? Wie zal zich manifesteren in de massasprints? Je leest 
het allemaal in deze micro voorbeschouwing van het nieuwe seizoen, ge-

schreven door de enige echte kenner binnen onze vereniging, Il Papi. 
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voorbereidingskoersen winnen. Maar 
vlak naast Franse hoop Romain Bar-
det  (die vorig jaar tweede werd) out-
siders als Ilnur Zakarin en Rafał Majka 
(beide onbetwiste kopman voor hun 
team in het groterondewerk). Het ge-
brek aan tijdritkilometers speelt hen 
in de kaart. ORICA-Scott heeft in Jo-
han Esteban Chaves (runner-up in de 
Giro en derde in de Vuelta) misschien 
wel de belangrijkste troef voor dit 
wielerjaar in handen. Schrijf die maar 
op voor Giro- en/of Vuelta-winst. De 
Giro zal ook dit jaar niet worden ge-
wonnen door Steven Kruijswijk, he-
laas. Ondanks de versterking voor in 
de bergen. Ik verwacht daar wel een 
goede Fabio Aru, die dit jaar een mis-
lukt 2016 gaat wegpoetsen. Ook met 
Richie Porte moeten we dit jaar meer 
rekening houden dan ooit. Overklas-
te in de Tour Down Under iedereen 
en is kopman voor de Tour. Maar is 
hij constant genoeg voor drie weken 
koers? 

“Ewan en Gaviria zullen dit jaar 
doorbreken.”

Let verder dit jaar op de echte door-
braak van sprintkanonnen Caleb 
Ewan en Fernando Gaviria (en met 
een half oog op Dylan Groenewe-
gen.) Andere renners waarvan ik wel 
het een en ander verwacht: Fabio 
Felline (alleskunner), Sep Vanmarcke 
(eindelijk Parijs-Roubaix), Adam/Si-
mon Yates, Bob Jungels, Ben Swift en 
Rigoberto Uran Uran  (ja echt!!). 

 “De kans op een goed voorjaar 
voor Van Avermeat lijkt nihil.”

Vergeten we nog iemand? Alberto 
Contador? Die gaat ondanks de steun 
van Bauke Mollema niet de Tour win-
nen. Greg van Avermaet? Een enkel-
breuk in november is geen ideale 
voorbereiding voor iemand die in het 
voorjaar top wil zijn. Tom Dumoulin? 
In de Giro genoeg tijdritkilometers, 
maar te veel bergen en te veel con-
currentie. Robert Gesink? Twee Tour-
etappes. Miguel Ángel López? Wacht 
ook nog maar een jaartje. 

Tot zover de micro-voorbeschou-
wing. Een goed wielerjaar gewenst, 
en veel plezier met het Duizelingwek-
kende Domrennerspel!

Il Papi. 
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Ik (Lex) heb een statistische analyse gedaan naar al mijn top 10 plaatsen in na-
tionale koersen de afgelopen 2 jaar (dat zijn er niet intens veel dus dat was een 
korte analyse), gebeld met mijn moeder en natuurlijk sinds ik zelf in Utrecht woon 
wat nou de sleutel tot succes was, de avond voor de koers. Oftewel: is er een ver-
band tussen mijn avondeten en het resultaat de dag erop? En wat bleek, ik heb al 
mijn ereplaatsen te danken aan 1 gerecht. Toeval? Ik denk het niet. En aangezien 
de meesten van jullie mijn ploeggenoten zijn, gun ik jullie deze successen en dit 
recept natuurlijk ook. Aangezien wielrenners kunnen blijven eten en restjes altijd 
plus 1 zijn, is dit een 4 persoons portie. Ook nog eens binnen 20 minuutjes klaar.
Linzencurry met Kip voor (echte) Coureurs
U neemt:
-          800 gram linzen 400 ml kokosmelk 1 ui
-          300 gram kipfilet 3 el olijfolie  600 gram bladspinazie 
-          100 gram boemboe groene curry
Laat de linzen uitlekken. Doe de linzen in een pan en voeg de kokosmelk toe. Breng 
tegen de kook aan.
Snijd de ui in halve ringen. Snijd de kip in stukjes. Verhit de olie in een wok en roer-
bak de ui 3 minuten. Voeg de kip toe en roerbak 3 minuten mee. Doe de boemboe 
en de linzen met kokosmelk erbij en breng aan de kook. Voeg de spinazie toe en 
laat dit slinken.
Voor erbij:
-          Naanbrood
-          Rijst
Voor nu intens genieten, en voor morgen gouden benen! 

WIELRENNEN EN ETEN - Linzencurry met Kip voor Coureurs
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Halverwege december be-
gon ik het toch wat te koud te 
vinden in ons kikkerlandje. Ik 
was er wel klaar mee. Ik ben 
vertrokken, ver weg van alle 
kou. Hier is het nu hoogzomer 
en heerlijk warm. Erg raar om 
Kerst en Oud & Nieuw te vieren 
met 40 graden, dat voelt niet 
echt als Kerst. 

Voordat ik hierheen kwam dacht ik: “Lekker weer daar, dan kan ik lekker veel trai-
nen en kom ik volgend jaar in topvorm thuis.” Maar dat pakte toch iets anders uit. 
Op de kou kun je jezelf kleden, tegen deze verzengende hitte doe je echt niks. Om 
7 uur ’s ochtends is het al 30 graden in de schaduw, ’s middags smelten je banden 
onder je weg. Dan is er hier ook nog eens geen meter vlak… Je zou de dijk bijna 
gaan missen!

Maar we hebben ook wel eens geluk. Dan is het hier heerlijk 23 graden, bewolkt 
en echt heerlijk om te fietsen. Het blijft gevaarlijk om dan op pad te gaan, aange-
zien de fietspaden hier nog niet doorgedrongen zijn. Het is af en toe een beetje 
spannend om op de grote/provinciale/snel(!)weg te fietsen, maar je went er aan. 
Maar als je dan bij een rustig stukje aankomt, was het al de moeite en billenknijpen 
waard. Midden in de natuur, met kangoeroes, schreeuwende apen en prachtige 
vogels om je heen. Beschut onder de bomen mooie klimmetjes en afdalingen ne-
men, dat is het allemaal waard. 

Volgende keer pak ik gewoon de trein vanuit de stad en ga ik rechtstreeks naar de 
natuur met mijn fiets. De treinen zijn hier bizar goedkoop ($2,50 (€1,77) voor een 
halfuurtje naar de stad) en de fiets mag gratis mee! Ondertussen heb ik hier alles 
gekocht en gevonden wat ik nodig heb om goed te kunnen fietsen, heb ik naar 
fietsverenigingen in Sydney gezocht (12 stuks) en ga ik wat trainingen proberen. 
Dat wordt hier 7 keer per week aangeboden, om 6am sharp. Lekker wakker worden 
voor het werk. 

Ik wens iedereen nog veel plezier in de kou, ik ga weer terug naar het strand!
Zie jullie snel weer! =)

DOMRENNER DOWN UNDER - Amy Keetels
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BESTUURSMIDWEEK BUDAPEST - Brechtje Jansen

 Op een veel te vroege maan-
dagochtend verzamelt het bestuur ‘16 
– ‘17 zich in de vertrekhal van Eindho-
ven Airport. Hoewel onze vlucht wat 
vertraging heeft, vermaken we ons 
prima met de voorbereidingen van 
het bingospel dat we die week zouden 
spelen. Iedereen schrijft 5 potentiële 
scenario’s op die tijdens onze dagen in 
Budapest zouden kunnen gebeuren. 
Die lootjes gooien we weer bij elkaar 
en van die stapel pakken we ieder weer 
5 lootjes. Als één van de scenario’s op 
jouw lootje uitkomt roep je “BINGO” 
en krijg je een halve liter bier. In het 
vliegtuig worden vast de nodige uur-
tjes slaap ingehaald (BINGO: Pieter valt 
in slaap buiten zijn bed) en eenmaal in 
Budapest ontpopt Arend zich tot ware 
Budapestgids, die alles wist van bus-
nummers en metrostations tot de hui-
dige wisselkoers. 

 In ons appartement wordt 
meteen de toon voor het weekend 
gezet met het vrachtwagenchauffeur-
slied, waarvoor Daan vanaf de wc “BIN-

GO” roept. Na een wandeling richting 
de Donau, een dikke hamburger en de 
nodige halve liters in ruin bar Szimpla 
gaan we die avond een beetje op tijd 
naar bed. 

 Dinsdagochtend pakken we 
de metro naar de grote markthal, waar 
vooral Daan grote interesse toont in 
de hoeveelheid worst. Vanaf daar lo-
pen we naar Buda, waar we vanaf het 
zuiden naar het noorden lopen langs 
de burcht, het paleis en het vissers-
bastion. Voor wie Budapest niet kent: 
de stad bestaat uit twee delen, Buda 
ten westen van de Donau en Pest in 
het oosten. Buda ligt op heuvels, waar 
vanaf je een prachtig uitzicht over de 
stad hebt. Na de trappen te hebben 
bedwongen (maar geen trap te veel) 
en te hebben genoten van het uitzicht 
komen we erachter datde  noordkant 
van de heuvel niet zoals de zuidkant is. 
Waar bergop een klein beetje sneeuw 
en ijs ligt, is het pad naar beneden een 
ijsbaan waarbij de Red Bull Crashed Ice 
baan bij in het niet valt. De mannen 
vonden het fantastisch en ik ben bene-
den gekomen zonder te huilen en met 
maar zevenentwintig blauwe plekken. 
Gelukkig heeft Guy alles gefilmd. 

“What happens in Budapest stays 
in Budapest.”

Het seizoen moet nog beginnen, maar het bestuur had het nu al zo 
zwaar dat ze er even tussenuit moesten. Omdat er in het weekend 
natuurlijk gewoon getraind moest worden moest dit doordeweeks 
gebeuren, vandaar een midweek budapest!
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 Die avond hebben we bonte 
avond, met als thema Grand Buda-
pest Hotel. Hoewel ik tot outfit-win-
naar van de avond werd gekroond, 
was ik zelf groot fan van Pieter die als 
Ludwig de getatoeëerde gevangene 
was. Na een paar rondjes pedaalrid-
ders, valse motten en een prachtig 
spelletje kingsen met een gruwelijke 
kingshot lopen we naar de Instant, 
één van de ruin bars vlak bij ons ap-
partement. Hier wordt pijnlijk duide-
lijk hoe het met het alcoholpercen-
tage gesteld is als Pieter tegen een 
paar meisjes niet meer weet uit te 
brengen dan “hoi ik ben Pieter” (maar 
voor hem wel BINGO: Brechtje loopt 
de kroeg in en heeft meteen een ge-
sprek met vreemden. De volgende 
dag wilde Pieter deze bingo opnieuw 
claimen omdat hij is vergeten dat hij 
dat al heeft gedaan). 

 De woensdagochtend is 
brak, maar de wandeling richting 
Pest doet ons goed. Terwijl het prui-
menlied en Ich bin ein Döner luid ge-
zongen worden leidt Arend ons rond 

door de stad, waar Guy een uniek 
kijkje in de parlementsbibliotheek 
weet te nemen en gelukkig de weg 
naar buiten ook weer vindt. We eten 
een kapot lekkere hamburger en dan 
hebben we wel weer zin in de eerste 
halve liters van de avond. Die nacht 

spenderen we in Morrison’s, een ruin 
bar die iets verder weg is maar waar 
we een legendarische avond hebben. 
Zoals Daan de avond samen vatte: 
“er gebeuren hier hele rare dingen”. 
Maar, what happens in Budapest, 
stays in Budapest – tenzij je ons er op 
een dinsdagavond in de Poema naar 
vraagt, dan is er een kleine kans dat er 
hier en daar wat verhalen uitlekken.
 
 Donderdag is onze laatste 
echte dag in Budapest en die spen-
deren we in het badhuis. Hier maakt 
Arend op legendarische wijze de 
schaakkoning van het buitenbad en 
zijn pettenbrigade in, terwijl de rest 
van het bestuur vanaf de apenrots 
meekijkt. Ik ben tot het besluit ge-

BESTUURSMIDWEEK BUDAPEST - Brechtje Jansen
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komen dat er geen fijnere brakke ac-
tiviteit is dan met mijn fantastische 
bestuur chillen in een warm zwembad 
terwijl het buiten -3˚C is. ’s Avonds wil-
len we eigenlijk rustig aan doen, maar 
iedereen weet dat dat toch nooit gaat 
gebeuren dus vertrekken we maar 
weer naar de Instant. Daar hangt er 
niet alleen een discozeug aan het pla-
fond, er ligt er ook één op de grond 
wat zorgt voor de nodige lachsalvo’s. 
Hoe deze avond – met bierpullen, 
veel energie, CIA, mysterieuze pizza 

en een trappenhuis – precies is ge-
eindigd is tot op de dag van vandaag 
een raadsel, maar de volgende och-
tend werden we allemaal weer veel te 
vroeg wakker in onze bedjes. Op de 
terugweg vallen Guy, Arend en Daan 
in slaap in het vliegtuig en nemen Pie-
ter en ik de week nog eens door met 
de foto’s. We komen tot de conclusie 
dat het prachtig was en vragen ons af 
hoeveel plakband we nodig hebben 
om al deze foto’s in te plakken.

BESTUURSMIDWEEK BUDAPEST - Brechtje Jansen
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DE VEDETTE - Jelle Spooren

 Stuiterend op je fiets. Luiste-
rend naar het ritmisch springen van je 
ketting. Je lichaam protesteert tot in 
je kleine teen. Glibberend en glijdend 
proberen op je fiets te blijven zitten, of 
stofhappen tot je zwart ziet. Of het nou 
regent of droog is, ‘De hel van het noor-
den’ is keer op keer de meest heroïsche 
koers die de wielerkalender te bieden 
heeft. Hier vallen oude helden van hun 
voetstuk en worden legendes geboren.  
Één van deze legendes is de winnaar 
van de editie van 2011: de Belg Johan 
Vansummeren.
 In 2005 maakte de Belg de 
overstap naar het profpeloton. In de 
jaren 2005 tot 2009 vervulde Vansum-
meren een knechtenrol binnen de 
ploeg, waarbij hij kopman Leif Hoste 
naar de overwinning in de voorjaars-
klassiekers moest rijden. Vansummeren 
was een prima knecht die, zoals een 
goed knecht betaamd, niet opviel door 
sprekende resultaten. Het meest viel 
Vansummeren op door zijn opvallende 

verschijning: met zijn 1,97 m heeft hij 
de bijnaam ‘De lange van Lommel’ dik 
verdiend. In 2010 besloot Vansumme-
ren dat het tijd werd voor een nieuwe 
uitdaging en tekende hij een contract 
bij Garmin, als superknecht van Thor 
Hushovd. 
 En toen was er die zonovergo-
ten zondag in april 2011. Het peloton 
klikte aan het einde van de ochtend in 
om 31 helse kasseienstroken tegemoet 
te fietsen. Tot de favorieten behoorden 
onder anderen Fabian Cancellara, Tom 
Boonen, Alessandro Ballan en Thor 
Hushovd. Traditiegetrouw ontstond er 
vroeg in de wedstrijd een kopgroep. 
Later sloot hier een groepje aan met 
renners als Jurgen Roelandts, Maarten 
Tjallingii en jazeker: Johan Vansumme-
ren. De favorieten maakten zich niet al 
te druk, de kopgroep haalt het immers 
nooit in de grote voorjaarsklassiekers. 
 De kopgroep pakte een be-
hoorlijke voorsprong, mede doordat 
een door valpartijen geteisterd pelo-

Hoe een knecht in 258 helse kilometers herboren werd als een legende
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ton zich niet wist te organiseren. Op 
een kleine 50 km van de meet was het 
Cancellara die als eerste het gevaar van 
de kopgroep onderkende. Er moest nú 
actie ondernomen worden, anders zou 
het einde verhaal zijn voor de favorie-
ten in het peloton. Op Mons-en-Pévèle 
schakelde Spartacus een tandje bij en 
scheurde het peloton in verschillende 
stukken. Alleen Hushovd en Ballan 
konden de ontketende Zwitser volgen. 
Cancellara zocht steun bij Hushovd en 
Ballan maar deze schudden hun hoofd. 
Hun ploeggenoten, Vansummeren en 
Quinziato, zaten in de kopgroep. Can-
cellara stond er alleen voor.
 Ondertussen draaide de kop-
groep de beruchte strook Carrefour de 
l’Arbre op. Hier was het Vansummeren 
die zijn kans rook, en besloot de aanval 
in te zetten. Meter voor meter reed hij 
weg bij zijn medevluchters. Wat restte 
was een solo van 15 kilometer, opge-
jaagd door een opmerkelijk duo: Can-
cellara heeft Ballan en Hushovd gelost 
en alleen Tjallingii kan de Zwitser nog 
volgen. Vansummeren laat zich deze 
kans echter niet meer ontnemen. Met 
een blik vol ongeloof komt hij op de 
wielerbaan in Roubaix als eerste over 
de meet. De kopgroep heeft het onmo-
gelijke gepresteerd: ze weten vooruit 
te blijven in een grote klassieker en Jo-
han Vansummeren trekt aan het lang-
ste eind. Tranen van geluk en ongeloof 
stromen over zijn wangen. Niet alleen 
het publiek en de analisten hadden dit 
niet verwacht, ook voor Vansummeren 
zelf was dit een daverende verrassing. 

 

 

Ergens in het noorden van Frankrijk 
loopt er huilend een gedesoriënteerde  
slungelige knecht rond op een wieler-
baan, die zojuist de grootste klassieker 
van allemaal gewonnen heeft. Hij is 
op zoek naar zijn vriendin. Als hij haar 
eenmaal gevonden heeft besluit hij alle 
voorzichtigheid overboord te gooien, 
en zakt met één knie naar de grond. Op 
het moment dat hij weer overeind komt 
kijkt hij niet in de ogen van zijn vriendin; 
hij kijkt in de ogen van zijn verloofde.
 Dit ongekende succes weet 
Vansummeren in het verloop van zijn 
carrière niet meer te evenaren. Zijn 
carrière gaat als een nachtkaars uit als 
hij in 2016 moet stoppen met hartrit-
mestoornissen. Maar die ene zonover-
goten zondag in april zal hij, net als ik, 
nooit meer vergeten.

DE VEDETTE - Jelle Spooren
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Kort maar krachtig. Dat is het concept van de Tussensprint. We leggen een lid vijf 
begrippen voor waarop zijn/haar ongecensureerde gedachten hier aan jullie ge-
presenteerd worden. Ditmaal is het de beurt aan Geert Stam.

1. Goede voornemens
Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat je eigen onvermogen in de schijnwerpers 
zet.
2. Klein Verzet
De vereniging waar de term Rode Duivel officieel vandaan komt.
3. Huwelijk
Samen bergen verzetten, kop over kop, maar ook af en toe de koers hard maken en 
op het juiste moment een kwak geven om het gat te dichten 
4. Katholieken
Om met de nu nog onuitgesproken woorden van Sylvana Simons te spreken: “Wit-
te rook wanneer er een Paus wordt gekozen, enorm racistisch”.
5. Zimbabwe
Ook Mugabe heeft zijn beste tijd gehad, zeker als je bedenkt dat hij Ottavio Bot-
techia een hele tour lang in het geel heeft zien rijden. 

DE TUSSENSPRINT - Geert van Stam
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 Ze is ons jongste lid, het zusje 
van de voorzitter en heeft nog niet echt 
heel vaak op een racefiets gezeten. Toch 
is ze tot Miss Domrenner verkozen. Nu 
is het tijd om deze jongedame beter te 
leren kennen. Ze is achttien jaar, woon-
achtig op de Uithof en is dit jaar begon-
nen aan de Bachelor Biologie. Wat zou 
ze er eigenlijk van vinden dat ze als Miss 
nu onze vereniging vertegenwoordigd?

Wiens idee was het nou echt om je 
in te schrijven bij de Domrenner? 
Dat van jou of van Guy? 
 Onder druk wordt alles vloei-
baar. Toen de tandwielen eenmaal 
draaiden, gingen de wielen mee! Bo-
vendien zei Guy dat de Domrenner ex-
tra geld zou terug krijgen wanneer  ie-
mand zich zou aanmelden als nieuw lid! 
Nou ja, je snapt het al;  voor je het weet 
zit je op de fiets. Op de Lustrumborrel 
begon echter ook mijn mentale aanslui-
ting. Zoals Nicola Tesla ooit zei: “A man 
(or woman) has always two reasons, the 
good reason and the real reason.” 

Hoe vaak heb je inmiddels gefietst? 
 Met wielrennen ben ik van-
daag (26 januari) begonnen! Samen 
met Guy. Ongeveer 20 kilometer. Ge-
lukkig hadden we op de terugweg wind 
mee. Het was wel wennen, met die fiets-
schoenen aan.

Ben je gevallen?
 Nee, dat gelukkig niet. 

Heb je plannen om meer te gaan 
fietsen?
 Vaker op de racefiets stappen 
is niet zo moeilijk voor mij, aangezien ik 
pas 1 keer heb gefietst. Guy stelde voor 
dat ik 10 procent van zijn afstand zou 
fietsen. Dat zou 1000 km in het jaar zijn, 
ofwel 20 km per week. Ik ga eerst maar 
eens naar de circuittraining vanavond.

Wat vind je ervan dat je nu Miss 
Domrenner bent?
 Echt een eer! Toen ik brugpie-
per was, sliepen de Domrenners met 
zijn allen bij ons thuis in Limburg tussen 
ons in. Ik struikelde bijna over ze. Dat ik 
dan nu Miss Domrenner ben, daar ben 
ik best trots op. Bovendien ben ik al aan 
het oefenen met lopen op mijn hakken 
en de kusjes worden ook goed geoe-
fend…. 

INTERVIEW MET DE RONDEMISS -  Margot Moen
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INTERVIEW MET DE RONDEMISS - Margot Moen

Hoe was het CK-cross?
 Koud! Maar heel leuk om daar 
bij te zijn. Gelukkig had ik lekker warme 
voeten. Mijn eerste actie als miss Dom-
renner was Marieke weer rechtovereind 
helpen op het heuveltje en haar vervol-
gens te mogen feliciteren als Club Kam-
pioen. 

Wat gaat jouw rol zijn als Miss-Dom-
renner, zijn er nog speciale dingen 
waar jij je voor gaat inzetten tijdens 
jouw periode als Miss?
Het is bijzonder dat ik nu als onervaren 
wielrenner mag uitdragen hoe gewel-
dig het is om lid te zijn van deze spor-
tieve en warme club fietsers.

Wil je nog iets tegen de leden zeg-
gen?
Geen trap te veel?!?! Trapje extra!!!!
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VERENIGINGSZIEKTE - Jelmer Nuijten & Matijn Straatsma

Wij, Matijn en Jelmer, maken ons zorgen. 

 Wij verbazen ons al langer over de gang van zaken binnen de Domren-
ner, volgens ons gaat het de verkeerde kant op. Het begon met kleine dingen, 
maar de spreekwoordelijke druppel die bij ons de emmer deed overlopen was 
de intentie om volledig gele sokken te gaan bestellen bij Vitesse, voor de hele 
vereniging! Na een kort beraad vonden wij beiden dat wij hier als oud WedComs 
onze verantwoordelijkheid moesten pakken. Helemaal gezien het feit dat de 
huidige voorzitter en WedCom op dit vlak duidelijk te kort schieten. Terwijl dat 
over het algemeen de twee bestuursleden zijn waar de kennis en kunde binnen 
het bestuur ligt.

 ‘Dat klinkt serieus!’ horen we jullie denken. ‘Waar gaat het dan over?’
Beste leden, het gaat over soigneren. Door de van Dale omschreven als ‘licha-
melijk verzorgen’.  Maar in het wielrennen is soigneren een begrip dat het licha-
melijke ontsteigt. Het groot wielerwoordenboek heeft een betere definitie: ‘het 
verzorgen van zowel innerlijk als uiterlijk’.  En daar zit de clue. Want hoe jullie 
je innerlijk verzorgen maakt ons niet veel uit. Sommigen zullen netjes de 2 ons 
groenten en fruit per dag eten, anderen lossen dat op met vitaminepillen en 
weer anderen geloven dat bier vol vitamine zit. En dat vinden wij helemaal pri-
ma. Maar de ‘uiterlijke verzorging’, daar gaan we wat aan doen. Naast het feit 
dat het soms gewoon pijn aan onze ogen doet, straalt het ook slecht af op de 
Domrenner als vereniging.

 ‘Oke, ik denk dat ik er iets van snap, maar wat gaan jullie dan doen?’ 
Om het soigneé niveau van de Domrenner op te krikken hebben we een stap-
penplan bedacht. Om te beginnen zetten we hieronder een paar vuistregels op 
een rijtje. Aan de hand daarvan hopen we de eerste onduidelijkheden weg te 
nemen. Sommige zullen heel simpel zijn. Sommige wat gecompliceerder. Ver-
volgens zullen we, bij aanvang van het wegseizoen een clinic, noem het een 
masterclasses, geven. Hierbij zullen we nuances proberen te belichten, ook zul-
len we een aantal voorbeeldcassusen doen en natuurlijk zijn we dan beschik-
baar voor vragen! Als derde middel in de strijd tegen ongesoigneerde Domren-
ners zullen we het Buitenblad blijven inzetten. Elke editie zal er een top 3 van 
meest ongesoigneerde acties of renners gepubliceerd worden. Hierover zullen 
wij overleggen met experts op het gebied van soigneren, nominaties en sug-
gesties zullen welkom zijn!
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VERENIGINGSZIEKTE - Jelmer Nuijten & Matijn Straatsma
Hieronder volgen een aantal basisregels waaraan je je altijd  dient te houden.

De fiets:
- Een racefiets heeft racepedalen. Geen MTB pedalen. 
- Stuurlint en zadel hebben dezelfde kleur. 
- Op de fiets zitten geen onderdelen van meerdere fietsfabrikanten, zo  
 zit op een BMC geen stuurpen van Giant. 
- Kleurige bandjes zijn tot daar aan toe, maar 2 verschillende kleuren   
 bandjes betekent dat je af bent.
- Het logo op de buitenband bevind zit ter hoogte van het ventiel
- Geen Shimano onderdelen op een Italiaans frame.

De kleding
- Een wielershirt wappert niet. Behalve de huidige Domrenner shirts,   
 maar dat ligt aan onze oude kledingleverancier, Sportfull.
- Je hele tenue is één stijl. Geen rode broek van je oude verening onder  
 een geel Domrenner-shirt bijvoorbeeld.
- Kampioenstruien of profkleding mag, maar alleen als je deze zelf 
 verdiend hebt. 
- Doorschijnende fietsbroeken wordt echt helemaal niemand blij van.  
 Behalve de prullenbak.
- Witte arm- en beenstukken zijn er voor mensen die nog geen zwarte  
 arm- of beenstukken hebben.
- Een koerspet is enkel soignée op de fiets en onder een helm, met de  
 klak omhoog. 
- Sokken zijn wit of clubkleuren. In het geval  
 van regen zijn zwarte sokken acceptabel. 
- Sokken draag je over je beenstukken of 
 lange broek. 
- Een helm staat recht op het hoofd. En er   
 steken geen plukken haar doorheen.

Nu horen wij jullie denken: ‘Geef eens een voor-
beeld!’. Wij zijn de beroerdste niet, dus hierbij een 
voorbeeld van een van de meest gesoigneerde ren-
ners uit Nederland. Aangezien het nog geen zomer 
is, hiernaast het perfecte voorbeeld hoe je je zelfs 
met slecht weer perfect kan soigneren: 
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Mijn Concorde Mistral 360

Ik leerde haar kennen toen ik 17 was. 
Ik speelde al een tijdje met het idee 
om een racefiets te kopen. Ik ben naar 
de fietsenmaker in het dorp gegaan 
en heb om tips gevraagd. Hij wilde 
me wel helpen. Hij zei dat hij zou gaan 
zoeken naar een goed model voor mij 
en nadat ik ingemeten was, was het 
wachten geblazen. Het duurde maar 
twee weken en toen kreeg ik een bel-
letje. ,,Het zou wel eens kunnen dat ik 
een heel mooi modelletje voor je heb 
gevonden” zei hij. Ik ging diezelfde 
middag nog kijken en werd verliefd. 
Zij stond daar tussen de peperdure 
fietsen maar die hoefde ik niet. Ik 
kreeg die mooie paars-blauwe Con-
corde Mistral 360. 

Er kwam een moment dat we over de 
prijs moesten praten. Wat ik precies 
betaald heb weet ik niet meer pre-
cies maar ik was alleen nog een arme 
middelbare scholier had dus eigen-
lijk geen geld. Ik had wel een baantje 
maar mijn salaris was over het alge-
meen al bijna weer op voordat ik het 
gekregen had. Ik moest dus iets an-
ders verzinnen.

Toen ik elf was had ik een grote droom: 
Candy Dulfer worden. Voor iedereen 

die niet weet wie dit is, alleen maar 
de stoerste, saxofoon spelende chick 
die er is. Dus ging ik op les en ik kreeg 
voor mijn twaalfde verjaardag een ei-
gen saxofoon. Ik liet die droom alleen 
binnen een paar jaar vallen. Ik oefen-

de niet echt veel en ik bleek evenveel 
gevoel voor ritme te hebben als een 
pinda. Dus sinds mijn veertiende had 
ik mijn saxofoon al niet meer aange-
raakt en deze lag achter een kast te 
verstoffen. Na lang onderhandelen 
met mijn ouders kreeg ik ze zover dat 
ik mijn saxofoon mocht verkopen en 
van het geld dat ik hiermee verdiende 
heb ik mijn Concorde betaald.

Nu staat ze, jammer genoeg al een 
tijdje onaangeraakt, in de kelder van 
mijn studentenhuis. Maar zodra het 
weer beter wordt zullen we samen de 
weg weer onveilig gaan maken. 

HOW WE RIDE - Margot Moen

In deze rubriek zal een willekeurig lid een ode aan zijn eigen fiets(en) ge-
ven, deze keer is het de beurt aan Margot Moen(walk).
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HET MOOISTE RONDJE - Guy Frissen

Met de Domrenner rijden we in de zomer altijd hetzelfde trainingsrondje. 
De andere windstreken rondom Utrecht bieden nog veel meer schoons. In 
deze nieuwe rubriek introduceert de schrijver zijn mooiste rondje aan de 
lezer. Mooie omgeving, mooie klimmetjes of het lekker bollende asfalt. De 
eer is aan de voorzitter om de eerste editie te vullen.

Vanaf Olympos starten we het Domren-
nerrondje. Bij Bosch en Duin wordt de 
vetrouwde route verlaten en wordt er 
voortgezet over de bekende valsplatte 
wegen richting Austerlitz. Na deze klim 
ben je wel warm om te genieten van 
al het schoons wat nog komen gaat. 
Vervolgens rijden we via het idyllische 
bospad bij Den Treek (’s winters vaak 
bezaaid met Dennenaalden) richting 
Leusden. Voordat we dit dorpje inrij-
den gaan we verder naar het Oosten 
en steken we het Valleikanaal over (Tip: 

langs het water loopt het jaagpad, ze-
ker ook de moeite waard om eens te 
verkennen). De route zet voort over de 
Kolfschoterdijk, die vernoemd is naar 
de secretaris 14/15. Na 30km bereik je 
Scherpenzeel. Over de wegen van het 
criterium dat meestal in juni verreden 
wordt, rijden we weer de polder in waar 
geen auto te vinden is. Terwijl we naar 
het Zuiden rijden, steken we de A12 
over. Dan bevinden we ons weer op 
Domrenner strijdtoneel. In omgekeer-
de richting rijden we over de Scherpen-

Afstand: 87km
Hoogtemeters: 80m
Bijzonderheden: Autoluwe wegen, 2 bruggen.
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HET MOOISTE RONDJE - Guy Frissen
zeelseweg naar Leersum. Over lange 
rechten wegen leidt de route ons ver-
der naar Cothen. Aangezien je inmid-
dels ruim over de helft bent, kun je een 
pauze overwegen. Eetcafe  ’t Molentje 
biedt alles naar wens. Smul van een 
heerlijke uitsmijter of laat een verrukke-
lijke tosti ham kaas naar binnen glijden. 
Tevens kun je even de spieren los gooi-
en bij een potje dart of biljart. Met een 
volle maag zetten we voort richting de 
lekdijk. Via de Ossenwaard, Tuurdijk en 
Nachtdijk beklimmen we de bekende 
brug bij ’t Goy die menig licentiehou-
der vervloekt heeft. Vervolgens rijden 
we parallel aan de dijk richting het 

Westen. Na een dorpje wat volgens mij 
geen naam heeft, continueren we naar 
Schalkwijk. Via de brug het kanaal over, 
heb je met een beetje mazzel een lekker 
oostenwindje in de rug. Bij Heemstede 
verlaten we het lekker bollende fiets-
pad en zetten we koers naar Utrecht. 
Bij de Hoogravense plas heb je nog de 
keuze om de buitenwijken Lunetten en 
Tolsteeg te mijden. Via de Mereveldse 
weg kom je op de Koningsweg die ein-
digt op Ledig Erf. Daar kun je genieten 
van een lekkere weizener of chocomel. 

https://www.strava.com/routes/7490775
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LOKALE WIELERPAREL - Thomas Nekkers

Dit eerste buitenblad van het nieuwe seizoen staat uiteraard in het teken van het 
oppikken van je training (mocht je dit hebben laten varen in de feestmaanden) en 
nu de druk iets van de ketel is, is het misschien leuk om eens een ander stukje te 
pakken dan je normaal doet. Vandaar dat wij deze nieuwe rubriek introduceren: 
de Lokale Wielerparel. We trappen af met een van mijn favoriete klimmetjes in de 
directe omgeving: Laan 1914 in Amersfoort.

Naam: Laan 1914
Lengte: 1020m
Hoogteverschil: 32m
Gemiddelde stijging-%: 3.2%
Maximale stijging-%: 6%

Strava segment: Echte stuk 1914
KOM/QOM: 1:28/1:48 (op naam van 
Belle de Gast!)
Beste Domrenner: Bas van Klaren-
bosch, 1:44

Al sinds lang voordat ik aan wielrennen 
deed, kom ik vaak langs Laan 1914. De 
kilometer prachtig asfalt die je langs de 
N221 de Amersfoortse Berg op brengt, 
bouwt zich zo geleidelijk op, dat ie-
dereen zin krijgt om aan het eind een 
sprint van jewelste op te zetten. Maar 
ook als je geen Robert Gesink bent, kun 
je genieten van deze slopende klim. 

De voet van de klim bereiken vanuit 
Utrecht is redelijk eenvoudig - hou het 
normale rondje aan richting de Tank-
weg en ga dan aan het eind op de 
Doornseweg niet rechts-, maar linksaf. 

Hier steek je de snelweg A28 over en 
kom je op de kruising met de Dode-
weg en aan je linkerhand Laan 1914. De 
klim begint rustig met 200m 1%, houdt 
daarna 500m 3% aan en klimt daarna 
tot 6% na de laatste verkeersdrempel. 
Dit is dan ook het punt om op de peda-
len te gaan staan en te demarreren. De 
laatste 100m draaien naar rechts, waar 
een mooi roze fietspad je begroet als 
eindstreep. Het Strava-segment loopt 
bovenaan naar rechts, de route terug 
naar Utrecht naar links. De keuze is aan 
jou. De KOM staat op 1 minuut 28 met 
42,2 in het uur, dus zet hem op!
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QUOTES

De Moenwalk: Mijn doosie zit vol.

Belle bij het installeren van haar 
spinningfiets: De gaatjes zijn op.

Cor gedurende het afpilsen met de 
kampcie: Het enige wat ik wil is het zaad 

van de Rentenaars verdedigen.

Peter tijdens CK Cross: Meedoen is be-

langrijker dan winnen.

Arend tijdens ijskoude nieuwjaarstocht: 
Mijn enige drijfveer voor deze tocht zijn de oliebollen 

straks.

Lennard terwijl hij zijn strava rit zoekt van 
het NSK 2014: NSK 2014, die zal nog wel bij mijn 

laatste 10 ritjes staan.

Nout: Ridleys, verchroomde kachelpijpen.

Freek na NEB sportklasse wedstrijd: 
Na 10 minuten wist ik dat ik ging uitrijden.

Lex: Maar je koerst hier natuurlijk ook wel 

onder je niveau.

Guy bij dezelfde wedstrijd: Typisch koerssfeertje 

weer. Nerveuze koppen, mooie fietsen.

Lex: en freek die als eerste weer in de permanence zit.






