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Redactioneel
Voor u ligt het buitenblad nieuwe 
stijl. We hebben de bestuurwissel 
aangegrepen om het roer binnen 
de redactie drastisch om te 
gooien. We zijn op zoek gegaan 
naar de nieuwste technieken 
op het gebied van tekstopmaak 
en ons bekwaam gemaakt in de 
nieuwe programmatuur. Zie hier 
het verbluffende resultaat.

Naast de vernieuweningen zijn 
we ook weer op andere fronten 
baanbrekend bezig. Een jaar lang 
hebben de redactieleden de cover 
gekleurd, maar nu siert een ander 
prominent de cover. Naast dit 
feit is de foto esthetisch ook 
zeer verantwoord; let u vooral 
op het perspectief in de foto. 

Over de inhoud is ook het 
nodige te vertellen: twee 
nieuwe rubrieken sieren het 

verenigingsperiodiek. Aan u   
stellen wij voor Het Interview en 
Franco Belge. Daarnaast stelt het 
gehele nieuwe bestuur zich voor 
en kunnen jullie genieten van de 
notulen. De jongens zijn met hun 
dubbele inzet bijna in Istanbul 
en Paul Dillen krijgt eindelijk 
eens te horen wie hij is. voorts 
werden er nog reizen ondernomen 
naar Dolomieten en Voorhout met 
onzuiverheden in de buitenband. 
Voor de komende maanden weten 
jullie ook weer wat de trend is op 
levensgebied; de in’s en out’s. 

Als laaatste moeten we natuurlijk 
nog even Margreet feliciteren 
met haar uitmuntende prestaties 
op het NSK: 2e!  En we kunnen 
ook niet voorbijgaan aan de 
prestaties van de NCK-ploeg.

Robin en Emiel

Van de voorzitter
Beste leden,

Het is zaterdagavond, 31 oktober, 
00.05 uur ‘s nachts. Onder het 
warm-wittte licht van de TL-balk 
op de zolder van mijn ouders 
probeer ik inspiratie op te 
doen voor het bijdragen aan het 
buitenblad. Niet de meest ideale 
tijd en plek om mijn laatste van 
de voorzitter of beter eerste en 
laatste van de (ex) voorzitter 
stukje te schrijven, ik had 
liever in mijn bed gelegegen.

Nu de ALV achter de rug is kan 
ik terugkijken op twee jaar 
bestuurswerk binnen de Domrenner 
waarin ik een hoop dingen geleerd 
heb over bestuurswerk in het in 

het algemeen, over mezelf en ook 
over anderen. Overmorgenavond 
wordt de stapel ringbanden met 
domrennerdocu overgedragen aan 
Kim; de nieuwe voorzitster. 
Ook de andere oud-bestuursleden 
hebben inmiddels dergelijke 
afspraken gemaakt en misschien 
zal onze trouwe commissaris 
licentiehouders met het oog op 
komend seizoen wel dingen tegen 
zichzelf gaan zeggen. Ik heb 
er hoe dan ook vertrouwen in.

Ik zal mezelf nog wel inzetten 
voor de Domrenner, maar dan 
hoofdzakelijk voor het vinden van 
nieuwe sponsors. Verder hoop ik 
dit jaar zelf eindelijk weer eens 
wat meer en wat fatsoenlijker 
te kunnen gaan ietsen en nog 



Interne Zaken
Lid blijven
Koop een nieuwe sportkaart en 
zeg dat je Domrenner-lid blijft. 
Geen sportkaart betekent geen 
lidmaatschap!!! Heb je een 
automatische incasso geregeld hoef 
je daarnaast niets te doen, heb 
je dat echter (nog) niet; maak 
dan uiterlijk in oktober het geld 
over of zorg dat je z.s.m. een 
automatische incasso regelt met de 
nieuwe penningmeester Sjaak: js_
veken@hotmail.com.

Lid worden
Koop een sportkaart aan de balie 
van Olympos op de Uithof en 
zeg erbij dat je Domrenner-lid 
wilt worden. Daarnaast maak je 
de contributie van 6 euro over 
op girorekeningnummer 8664695 
en geef je je gegevens aan de 
secretaris door. Wat ook kan is 
gebruik maken van een automatisch 
incassoformulier en hoef je de 
contributie niet over te maken. 
Je kunt de secretaris mailen 
voor een electronisch exemplaar: 
secretaris@domrenner.nl. Dit 
maakt het voor het bestuur 
makkelijker en voor de leden 
ook aantrekkelijker, aangezien 
je hiermee een euro per jaar 
bespaart. Openingstijden van 
Olympos:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
23.00 uur  
Zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur 
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur 

Borrels
Elke laatste dinsdag van de maand 

is er de altijd gezellige borrel 
in Ledig Erf, vanaf ca. 22.00.

Domrennermailinglist:
Deze mailinglist vertoont de 
laatste tijd wat kuren. Leden 
die er een half jaar geleden 
opstonden, ontvangen wel mailtjes 
van de mailinglist met als 
afzender: apache@s025.subhosting
.nl. Als je op de lijst staat en 
geen mailtjes ontvangt, kijk dan 
dus even in je zgn. Ongewenste 
Postvak/Junk Mail.

Trainingen
In de winter traint De Domrenner 
op zaterdagmorgen, vertrek 10.00 
vanaf Olympos voor een rustige 
duurtraining. Op zondagmorgen 
wordt er regelmatig door de bossen 
op de veldritiets en MTB gereden.

ALV
26 oktober was er een algemene 
ledenvergadering, waar een nieuw 
bestuur werd gekozen. Zij stellen 
zich elders in dit blad voor. Bij 
deze wens ik mijn opvolger Joris 
en de andere bestuurders alle 
succes en vooral plezier toe. 
Over een half jaar is er weer een 
ledenvergadering.

Ludiek evenement
Wil je zelf een ludiek evenement 
organiseren, dan kan dat 
natuurlijk altijd. Je hoeft 
hiervoor niet in een commissie te 
zitten, al is dat natuurlijk nog 
mooier. Er kan worden gedacht aan: 
bowlen, paintballen, ilmavondje, 
etc…  (liefst niet al te ver van 

verder hoop ik jullie natuurlijk 
nog steeds allemaal te zien 
op trainingen, borrels en 
natuurlijk het Domrenner-
Softijs feest op 26 November.

Nieuw bestuur: veel succes !

Groeten,
Sander.



Het bestuur stelt voor
Voorzitter
Mijn naam is Kim Pfeifer en 
het komende jaar zal ik het 
voorzitterschap in het bestuur 
bij de Domrenner op me nemen. 
Ik wil mezelf daarom graag 
even aan jullie voostellen. 
Ik ben 22 jaar en woon in 
Amersfoort. Ik doe een Master 
Bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, dus ik 
kan enigszins mijn studie in de 
praktijk brengen.
Wielrennen is op mijn weg gekomen 
doordat mijn vader al 25 jaar een 
fanatiek wielrenner is. Ook door 
mijn 9- jarige lidmaatschap bij 
de Amersfoortse Ijsvereniging 
ben ik enthousiast geworden 
over wielrennen, dit was daar 
onderdeel van de zomertraining. 
Ik heb daar echter maar 1 jaar 
meegeietst, omdat ik voor stage en 
studie naar het buitenland moest. 
Vervolgens heb ik het ietsen weer 
opgepakt toen ik terugkwam in 

Maart 2004. Het leek me leuk om 
dit bij een studentenvereniging 
te doen en zo ben ik via internet 
bij de Domrenner terecht gekomen. 
Afgelopen seizoen heb ik echter 
niet veel kunnen trainen door 
dubbel afstuderen, daar hoop 
ik wel verandering in te gaan 
brengen. Verder zal ik me gaan 
richten op het bestuur van de 
Domrenner, waar ik heel veel zin 
in heb! 

Secretaris
Naam: Joris Johannes van Berkel, 
oftewel Joris
Functie in het nieuwe bestuur: 
secretaris
Leeftijd: 20 (10 november 21)
Woonplaats: Houten
Studie:  2e jaars SGPL, dat 
staat voor Sociale Geograie en 
Planologie en nee ik ben niet 
blijven zitten, maar ben een 
jaar kwijt geraakt aan een studie 
Business Studies aan de UVT, bij 

Utrecht). Mail de andere leden 
via de mailinglist (niet 1 dag van 
te voren) of laat een mededeling 
op de site plaatsen door een 
bestuurslid.

Spinning
Deze winter spinnt De Domrenner 
in Bodysports te Lombok. Er kunnen 
zich 15 of 16 mensen opgeven, dus 
wees er per mail snel bij als de 
deinitieve data en tijden bekend 
zijn.

Kleding
Wil je ook komend in de mooie 
Domrenner-kleding ietsen? Pas dan 
bij een ander lid (kijk achterin 
dit blad voor een lid bij je in de 

buurt) welke maat je nodig hebt (een 
Vermarc-maat kan anders zijn dan je 
misschien gewend bent) en reageer 
vervolgens op de betreffende mail 
van het bestuur.

Baandagen
Ook dit jaar worden er weer twee 
baandagen georganiseerd. Deze 
regelt Jorg, mail hem voor meer 
info: jorgvanoostende@hotmail.co
m.  

Feest
26 november is er, als 
het allemaal doorgaat, een 
gezamenlijk feest samen met USSV 
Softijs.



de meeste beter bekend als te 
Katholiek Universiteit te Tilburg 
(KUB) 
Fiets: Rode Bianchi ML 3 Volledig 
Ultegra afgemonteerd, Rigida DPX 
naven, Look pedalen en Conti gran 
prix buitenbanden. 
Domrenner sinds: september 2003
Werk: Sinds 27 oktober ben ik 
Livestudent bij Infostradasports 
in Nieuwegein. Livestudent 
komt er op neer dat je 
tijdens sportwedstrijden het 
wedstrijdverloop in een database 
invoert, die journalisten en 
andere instanties dan weer 
kunnen gebruiken om tijdens hun 
verhaal te gebruiken. Voorlopig 
wordt ik vooral ingezet tijdens 
voetbalwedstrijden, maar als 
het seizoen wordt ik mogelijk 
ook bij wielerwedstrijden worden 
ingezet.
Hobby’s: wielrennen, hardlopen 
(af en toe)
Wielerambities: Ik heb sinds begin 
2004 een amateur-B licentie. Met 
het voornemen halverwege het 
seizoen over te stappen op een 
amateur-A licentie heb ik aan 
het begin van het jaar meegedaan 
aan een aantal Midden-Nederland 
c o m p e t i t i t i e w e d s t r i j d e n , 
voor de heren en dames niet-
licentiehouders, dit is een reeks 
regionale oefenwedstrijden die 
als voorbereiding dienen voor de 
KNWU-wedstrijden. Het niveau van 
deze wedstrijden was echter even 
wennen, vooral bochtige circuits, 
waar veel afgeremd werd en hard 
opgetrokken bleken nog iets te 
veel van het goede. Daarna ben 
ik nog wel 23e geworden op het 
districtskampioenschap, maar de 
rest van het seizoen heb ik niet 
veel wedstrijden meer gereden 
(eigenlijk nog maar een). Volgend 
jaar ben ik van plan om me actiever 

op het rijden van wedstrijden te 
gaan richten en hoop ik in ieder 
geval op een top-10 plaats bij 
het districtskampioenschappen.
Domrennerambities: Als je er 
voor kiest om in een bestuur te 
gaan moet je ook ambities hebben 
om iets voor de vereniging te 
betekenen. Ik zou graag zien dat er 
komend seizoen meer mensen ervoor 
kiezen om een Amateur-B licentie 
te nemen en dat er ook meer 
trainingswedstrijden gezamenlijk 
verreden kunnen worden. Daarnaast 
zit ik in de toercomissie, waavan 
ik graag zou zien dat er een aantal 
nieuwe tijdritten bijkomen.   

Penningmeester
Ik ben geboren op 1 september 
1981, in Bergen op Zoom, een 
stadje in het westen van Brabant.. 
Tot mijn 18e heb ik daar gewoond, 
daarna ben ik voor de studie naar 
het noorden getrokken. Eerst naar 
Amsterdam (3 maanden psychologie) 
en een jaar later naar Utrecht. 
Hier studeer ik nu Planologie 
en Staats- en bestuursrecht, 
bijzonder interessante studies 
waar ik uren over kan praten. Ik 
zit nu in het 3e jaar en verwacht 
nog minimaal 2 jaar in Utrecht te 
studeren.  
Eigenlijk ben ik pas sinds de 
afgelopen zomer begonnen met 
raceietsen. Daarvoor maakte ik 
wel eens lange tochten op een 
vooroorlogs peugeotje, maar van 
echt racen was geen sprake. Wel 
volgde ik trouw ieder jaar de 
Tour en de Giro, en in gedachten 
had ik al meerdere malen een 
zware bergetappe op mijn naam 
geschreven. De echte liefde voor 
raceietsen is werkelijk ontstaan 
doordat ik met mijn broer het 



plan had gevat om de cyclo-
klassieker Luik-Bastenaken-Luik 
te gaan rijden. Daarvoor was 
natuurlijk training nodig, dus de 
afgelopen zomer heb ik ontzettend 
veel geietst. De uiteindelijke 
tocht in de Ardennen was een 
schitterende ervaring: heel veel 
regen, heel veel heuvels, heel 
veel afzien. Omdat het ietsen me 
zo is bevallen, wilde ik het graag 
doorzetten, en toen ik tijdens de 
uitdagen de litsende stand van 
de Domrenner zag was mijn keuze 
snel gemaakt. Vanaf mijn eerste 
kennismaking zijn mijn ervaringen 
met de vereniging alleen maar 
positief. Middels mijn functie 
in het bestuur probeer ik deze 
positieve beleving vast te houden, 
en waar mogelijk uit te dragen 
aan anderen. 

Sponsor- en PR-commissaris
Hierbij zal ik mij, als vers 
bestuurslid van de vereniging, 
voorstellen. Mijn naam is 
Wouter Caro en ik ben sinds kort 
Sponsor- en PR-commissaris van de 
Domrenner. 
Het is mijn taak om zoveel 
mogelijk sponsors voor de 
vereniging binnen te halen en om 
de contacten en relaties hiermee 
goed te onderhouden. Het is van 
groot belang via sponsors wat 
inkomsten te genereren, om zo 
lekker in clubverband te kunnen 
blijven ietsen! Dus wil ik hierbij 
nog even een oproepje doen aan 
een ieder van jullie: mocht je 
nog iemand kennen van wat voor 
bedrijf, instelling, organisatie 
dan ook én deze persoon heeft 
misschien interesse om iets aan 
sponsoring (en naamsbekendheid) 
te doen, geef het dan door aan 

mij. 
Hiernaast is het belangrijk dat 
de Domrenner zich als vereniging 
goed weet te proileren. Studenten 
die gek zijn op wielrennen, 
mountainbiken of veldrijden 
moeten weten dat we er zijn. Aan 
PR-taken kan dus ook één ander 
worden gedaan, om zo nieuwe leden 
te werven.
Nog even wat over mijn eigen 
persoontje: Ik ben 25 jaar, kom 
uit Drachten en woon nu sinds juni 
2003 in Utrecht. Hier studeer ik 
Algemene Sociale Wetenschappen en 
ben in september met mijn Master 
‘Beleid & Organisatie’ begonnen. 
Hiervoor heb ik in Groningen 
‘Personeel & Organisatie’ 
gestudeerd en een kleine vier 
jaar heb ik daar gewoond. In het 
hoge noorden heb ik eveneens bij 
een Studenten Wieler Vereniging 
gereden: Tandje Hoger. 
Het mooiste aan wielrennen vind 
ik de hardheid van het vak, het 
afzien en het heerlijke gevoel 
dat je zo af en toe eens hebt 
als je een zware versnelling 
relatief eenvoudig weet weg te 
trappen. Ook is het fantastisch 
om gewoon lekker buiten te zijn, 
mooie weggetjes op te zoeken en 
na aloop weer voldaan thuis te 
komen. Fietsen in het buitenland 
(Ardennen, Dolomieten, Alpen) is 
helemaal kicken! Nou ben ik niet 
echt gezegend met het postuur 
van een ranke klimmer, maar op 
karakter kom je gelukkig ook een 
eind….. Tijdrijden is wellicht 
meer een discipline op mijn maat 
gesneden.
Andere hobby’s van mij zijn: 
Andere sporten (basketbal, 
tennis, snooker), omgaan met 
vrienden, mijn lieve vriendin, 
lezen, muziek luisteren, enz.



Ik hoop jullie snel te zien op een 
zaterdag training.

De westrijdsecretaris
Aangezien de meeste van jullie me 
al kennen maar een aantal nieuwe 
leden nog niet, zal ik een kort 
stukje schrijven over  mezelf. Ik 
ben Jorg van Oostende, ondertussen 
22 jaar, en ik ben 3e jaars student 
sociale geograie in Utrecht. Ik 
woon niet in het vreselijke urbane 
nodale knooppunt Utrecht, maar in 
het meer liefelijke, suburbane, 
semi-rurale dorp Soest. Deze 
laatste zin begrijpen alleen de 
sociale geograie-studenten binnen 
de Domrenner waarvan er naast mij 
nog een heleboel meer van aanwezig 
zijn…

Het afgelopen jaar heb ik 
wedstrijden gereden in de Amateur 
A-categorie  voor de Domrenner. 
Dit ging afgelopen jaar redelijk 
goed en dus wilde ik nog wel eens 
een stapje hoger wat wielrennen 
betreft. Volgend jaar rijd ik dan 
ook als elite bij wielervereniging 
Eemland uit Amersfoort en zal ik 
proberen om, naast mijn studie, 
de straatklinkers volgend jaar 
uit de weg te ietsen.
Voor vragen over het rijden van 
wedstrijden en de bijbehorende 
licenties blijven jullie ook 
volgend jaar bij mij aan het 
goede adres. Er komen volgend 
jaar sowieso een aantal A en B-
renners bij. Dus de successen 
van de Domrenner worden volgend 
jaar, zelfs zonder mij, vast nog 
groter!

Franco Belge
Franco Belge: de laatste der 
Flandriens

Een nieuwe rubriek, dat is het. 
Zo’n ik-geef-de-pen-door-aan 
verhaal. Het gaat over Franco 
Belge, een Vlaamse coureur die 
net als prof is aangenomen bij 
een kleine ploeg. Ik zal kort 
even wat kenmerken van Belge 
opsommen, maar daarna is het de 
bedoeling dat jullie het verhaal 
verder vertellen. De redactie 
wijst elke keer iemand en voor 
de eerstvolgende keer hebben 
we Stefan Blom uitgekozen. We 
zijn heel erg benieuwd hoe het 
wielerleven van Franco eruit 
komt te zien!!!

…zonder pardon doet Franco Belge 
een tandje bij en lost zijn 
medevluchters. Hij wnit Nokere 

Koerse voor beloften…

Met deze overwinning begon voor 
onze ictieve wielerheld het 
leven als prof. Onmiddellijk 
kreeg hij een contract bij de 
bescheiden profploeg Cafë ‘t 
Sjuupke van wielermecenas Noël 
Demeulenaere. Hoe vergaat het 
onze held zijn eerste jaar als 
prof, waarin hij onder andere 
stond opgesteld voor de Ronde 
van Vlaanderen, de keienkoers 
van Mater en de kermiskoers van 
Schoten? Stefan Blom, vertel jij 
eens wat meer over het debuut 
van Franco Belge? En misschien 
is het ook handig de lezer 
even te vertellen over Franco’s 
uiterlijk en uiteraard zijn 
burgerlijke staat; heeft hij 
inmiddels al een Vlaamse schone 
aan de haak geslagen?



Als Domrenner kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte voor een iets laten 
maken bij Cycles Dupree

Cycles Dupree
Croeselaan 98

Utrecht
030 2932592

(van tevoren afspraak maken)



Utrecht-Istanbul: Vijf helden, 
Folkwin Hulshof, Jan Willem 
Leeuwis, Peter van Glabbeek, 
Ronald Franken en Geert Scholma 
presteerden het in de zomer van 
2002 een monstertocht van 3500 km 
van Cambridgelaan naar Aya Soia 
met succes te volbrengen. Tijdens 
deze expeditie maakten zij zichzelf 
niet alleen onsterfelijk, maar 
schreven zij ook hun belevenissen 
op in een dagboek. Deze verhalen 
worden in openbaring gebracht. 
Als leesvoer, maar ook als een 
leidraad voor een nieuwe lichting 
helden met een nieuwe bestemming 
en nog grotere verhalen.
 
Dinsdag 30 juli, dag 25/rustdag 
5
Igoumenitsa - Igoumenitsa
2451 km geietst
Ja, die bui was even onverwacht. 
We lagen nog steeds onder een 
afdakje op de bovenste verdieping 
van het schip dat ons vanaf het 
Italiaanse Bari naar het Griekse 
Igoumenitsa zou vervoeren. En 
het duurde even voordat het tot 
me doordrong dat mijn voeten nat 
waren. Ik dacht nog half in mijn 
slaap: “Wat zegt Peter nu weer? 
Het regent? Maar ik wordt toch niet 
nat?” Maar ook deze droom blijkt 
bedrog en we verhuizen naar de 
compleet overdekt opgestelde maar 
erg smalle gele plastic banken. 
Een paar uurtjes later wordt het 
licht en is alles alweer snel 
vergeten. Een mooi waterig en 
spiegelend zonnetje komt boven 
de bergen van Albanië uit. Maar 
Jezus, wat zijn die eigenlijk hoog 
en dat al vanaf de kust. We varen 
net tussen Corfu en Albanië door. 
Na een tussenstop in Corfu komen 

we in Igoumenitsa aan, waar we 
rust houden op een mooie camping 
op een mooie plek aan zee waar 
een of andere Hercules rondrijdt 
op een motor met zijn stuur in 
een hand en een zware boomstam in 
de ander. Maar er lopen ook mooie 
meisjes rond met opmerkelijk 
proportionele borsten. Geert 
maakt er met de zelfontspanner 
stiekem een fotoreportage van.

Ronald

Woensdag 31 juli, dag 26/etappe 
21
Igoumenitsa – Ioannina, 96 km in 
4:56 uur (19.4 km/h)
2547 km van huis
Eerste ietsdag in Griekenland. Om 
9:00 uur Griekse tijd rijden we 
weg van de camping. We besluiten 
de grote weg te nemen, die op de 
kaart met rood staat aangemerkt. 
Al snel beginnen we te klimmen. 
Verrassend groene bergen om ons 
heen en waar groen is, is water. 
Ja hoor, tijdens de lunch gaat 
het regenen; ergens hadden we dit 
toch niet verwacht. Gelukkig duurt 
het niet lang. Na de lunch gaan 
we meteen weer klimmen. Eindeloos 
klimmen. Na een kilometer of 
twintig (?) komen we eindelijk 
boven (+/- 800 m) om na een 
korte afdaling in Ioannina aan te 
komen. Al om 15:00 zijn we op de 
camping aan het meer. Lekker een 
middagje vrij. Eigenlijk dus weer 
een halve rustdag. Plotseling 
zien we onze Australische vriend 
weer, die we op de boottocht 
hadden ontmoet. Hij is dus ook 
kampeerder geworden. Jammer dat 
zijn nieuwe tent niet waterdicht 
is. De rode weg is goed bevallen. 

Utrecht-Istanbul 



Alleen een paar vrachtwagens 
uit Iran, Bulgarije en Turkije. 
Morgen weer?

Peter

Donderdag 1 augustus, dag 27/
etappe 22
Ioanina – Kastraki, 125 km in 6:
22 uur (19.6 km/h)
2672 km verwijderd van de Utrechtse 
Albert Heijn
Vandaag een sterk staaltje getoond 
van het snel en makkelijk rijden 
van lange en zware bergetappes. 
125 km, 1600 hoogtemeters, maar 
reeds om 17:00 uur aangekomen 
op de door de Trotter gespotte 
en best geteste camping Vrachos: 
“Misschien wel de mooiste camping 
van Griekenland. Kraaknet 
marmeren sanitair. Zwembad met 
ilter. Kookgelegenheid (gas 
en koelkast) en barbecue staan 
gratis ter beschikking van 
de klanten. De dochter van de 
uitbater spreekt Frans.” Wanneer 
je deze beschrijving vluchtig 
doorneemt is het de dochter van 
de uitbater die je met de Franse 
slag in het bubbelbad ontvangt 
onder het genot van een gratis 
barbecue. Enin, niemand vertoont 
ook maar een enkel spoortje van 
vermoeidheid, hetgeen af te lezen 
is aan de snelheid waarmee onze 
3p tent wordt opgezet. Na een 
echte slijtageslag ligt iedereen 
altijd een tijdje uitgeteld de 
voorraad nootjes weg te werken. 
Zoals gezegd vertoeven we op 
een supercamping, met wc-papier, 
loepzuiver zwembad (PH 1) en drie 
leuke meisjes en een puike ligging 
ten opzichte van de Meteoren voor 
een goed uitzicht. Tot nu toe 
zeker de meest prettige camping 
van de vakantie. ‘s Avonds gaan 
we eten in restaurant Kosmiki 

waar de Trotter over te melden 
heeft: “Copieuze maaltijden voor 
ongeveer 9 euro.”. Behalve voor 
Ronald zijn roze prutje gold 
dit voor ieders salade, maar de 
moussaka/souvlaki was net iets 
te karig, gelukkig wel lekker. Na 
aloop de hondendiscussie tenslotte 
weer met weinig succes gevoerd 
(Peter is een fel voorstander van 
het afmaken van alle honden, de 
rest niet)

Slordigheidsklassement. Na 27 
dagen zijn we kwijtgeraakt:
1. Geert: handdoek, franse 

verloopnippel, 2mm inbus, 
contactlens 

2. Peter: shampoo, wasmiddel, 
handschoentjes, ventieldopje 

3. Ronald: zonnebril, trui, bidon
4. JW: rode miniwaterpomptang
5. Folkwin: niets

Geert

Vrijdag 2 augustus: dag 28/rustdag 
6
Kastraki - Kastraki
2672 km verreden
Vrijdag 2 augustus was niet gepland 
als rustdag, maar na het trotseren 
van 250 hoogtemeters op het heetst 
van de dag, te voet, langs rotsen 
en spelonken, bramenstruiken, 
prikbosjes, leguanen, herders, 
honden & schapen en dat alles op 
Teva’s, SPD-schoenen of totaal 
verschmutzte sportschoenen, 
werd besloten om niet op de 
iets te stappen. Bovenstaande 
survivaltocht is een beschrijving 
van ons bezoek aan de kloosters 
van de Meteora of ‘Metamorphosis’. 
Lang geleden, ten tijde van de 
middeleeuwen toen er nog een 
continue godsdienstoorlog woedde 
tussen de christenen en de barbaren 
zochten de eerstgenoemden hun 



heil in het bouwen en bewonen van 
kloosters op door erosie gevormde 
rotspilaren van rond de honderd 
meter hoog. Het per voettocht 
bereiken van deze kloosters 
vormden dan ook een linke 
inspanning. Bovenaangekomen werd 
het verhaal compleet gemaakt door 
busladingen Japanners die bij de 
deur werden afgezet. Na 2 uur in de 
rij en een uurtje in het klooster 
verlieten we het bedevaartsoort 
weer. JW en Folkwin, die een taxi 
terug namen zorgden voor warm 
eten bij terugkomst van de andere 
drie die door de hitte al vele 
fata morgana’s gezien hadden. 
Daarna zijn we op de supercamping 
naar het zwembad gegaan om ons 
tandglazuur verder aan te tasten. 
‘s Avonds was het jammer genoeg 
opnieuw tassen uitpakken, die al 
ingepakt klaar stonden voor de 
geplande etappe. De term rustdag 
verdient na vandaag een nieuwe 
deinitie. Rustdag is een dag 
waarop niet geietst wordt naar 
een nieuwe plek.

JW

Zaterdag 3 augustus: dag 29/
etappe 23
Kastraki – Kokinogio: 108 km in 
5:41 uur (19.1 km/h)
2780 km onder de wielen door 
gegaan
Vanmorgen zijn we weer lekker 
vroeg op na een iets te late nacht 
voor mij, vanwege het stampen van 
de eenvoudige Griekse woordjes 
uit de Trotter. Om 8:35 uur, een 
kleine 2 uur na het afgaan van 
de wekker vertrekken we richting 
Deskari in een snel warmer wordende 
omgeving. Na 49 km strijken we 
neer voor een lange siësta. En 
dan hebben we beet: ‘Evi’, ’Eva’ 
en ‘Afgrabrista’ o.i.d. Ze lopen 

drie keer op en neer, zitten een 
minuutje of tien aan de overkant 
van het plein bij het winkeltje van 
de buurvrouw en komen vervolgens 
op een alleraardigste manier 
langs om een babbeltje te maken. 
Helaas antwoorden ze niet op mijn 
vraag “Do you have a nice house?” 
en verdwijnen ze weer net iets te 
snel om te gaan slapen. Voordat 
we na een potje Machiavelli onze 
tocht richting de hoogste bult van 
Griekenland en tevens woonplaats 
van de 12 mythische goden, de 
‘Olympos’, voortzetten krijgen 
we nog op een terras een drankje 
aangeboden door een Griekse 
meneer, getrouwd met een Noorse 
die hij op een populair Grieks 
eiland op de ‘Sporaden’ heeft 
ontmoet. Deze man bruist werkelijk 
van de levenswijsheid die hij 
heeft opgedaan in zijn eigen 
horecagelegenheid en na iedere 
stelling die hij op een gewichtige 
manier ten gehore brengt, wij aan 
zijn lippen hangend, bevestigt 
hij met een resoluut “Don’t forget 
what I say”. Zo gaan alle mannen 
inclusief de Nederlandse, vreemd 
als varken, zo verhaalt hij. De 
Grieken komen hier ruimhartig 
voor uit, terwijl de vrouwen 
zogenaamd van niets weten. 
Nederlanders daarentegen moeten 
wel aanzienlijk schijnheiliger 
zijn, concludeer ik zelf, want 
ik geloof niet dat de doorsnee 
Nederlandse man het met hem eens 
is. Ten slotte geeft hij ons nog 
de wijze raad niet in zee te gaan 
met Albanezen. Ze zijn compleet 
ingeburgerd in het Griekse leven, 
maar zijn tegelijkertijd absoluut 
onbetrouwbaar. Ze zijn helaas 
niet door ons te onderscheiden, 
wat betekent dat zijn wijze raad 
wordt gedegradeerd tot een zinloze 
aantijging. Tijdens deze discussie 



wordt mij diverse malen de mond 
gesnoerd met het feit dat ik pas 
20 jaar levenservaring heb en 
sowieso nog niet eens geboren was 
toen hij zijn zaak begon (hetgeen 
niet eens waar is besef ik nu pas, 
want hij was 38 jaar en had 18 
jaar gewerkt). Misschien loog hij 
over zijn leeftijd, want naast 
dat hij er ouder uitzag en deze 
‘rekenfout’ maakte was hij ook van 
plan om over 4 jaar met pensioen 
te gaan. Met andere woorden, 
dit verhaal rammelt aan alle 
kanten. We ietsen verder, worden 
in Kokinoki als een toeristische 
attractie binnengehaald, geholpen 
door een zeer knappe Griekse dame 
in een roze jurk die als enige 
volwassene in het ‘bejaardendorp’ 
Engels spreekt. We douchen in de wc 
van het plaatselijke restaurant, 
eten in ruil daarvoor voor 44,50 
euro Coca Cola, salade, spareribs 
en hamburgers, frites met ketchup 
en ijs. Om 23:33, te laat wensen 
we elkaar “Welterusten” in onze 
tentjes die we op een willekeurig 
grasveldje hebben opgezet. 
Politie? Laat ons niet lachen...

Geert

Zondag 4 augustus: dag 30/etappe 
24
Kokinogio – Thessaloniki: 125 km 
in 4:58 uur (25.1 km/h)
2905 km verwijderd van het Ledig 
Erf
We ontwaken met uitzicht op de 
Olympos en vertrekken na het 
gebruikelijke ochtendritueel 
richting Thessaloniki. De tocht 
begint met een zware klim en 
vervolgt met een superafdaling 
naar zeeniveau door een mooie 
beboste kloof. Vanaf Katerini 
nemen we de snelweg Athene 
– Thessaloniki waar we met ons 

gele trein positie kiezen op de 
vluchtstrook. Gedurende de siësta 
vertoeven we in een oerlelijk 
kustplaatsje, waar we in een 
bushokje een warme hap koken, 
zodat dat voor ons gevoel ‘s avonds 
niet meer hoeft. De temperatuur 
loopt op tot 38.3 graden Celsius 
in de schaduw, een absoluut 
record. Om 18:00 vertrekken we 
weer richting Thessaloniki, dat 
we na 2 uur ietsen bereiken met 
onze zeer snelle supertrein. Voor 
de jeugdherberg, een smerig hol, 
treffen we een Canadees op de iets 
die ons aan onze ietsen herkent 
als Nederlanders. Aangezien hij 
een Trek heeft, vraag ik of hij 
Amerikaan is, waarna hij vraagt 
of hij ons Duitsers noemde 
(...?). Onderweg zien we zoals 
elke dag veel doodgereden beesten 
op de weg. Honden, katten, 
slangen, onherkenbare struiken, 
vacht of poot en zelfs een keer 
een platte schildpad. Dit alles 
vaak gegarneerd met een alles 
overheersende kadavergeur. Vaak 
ook komen we levende honden tegen 
en wel onder te verdelen in drie 
soorten:

1. Blaffende honden achter een 
hek. Prima, geen problemen 
mee. Precies waar een 
waakhond voor bedoeld is.

2. Blaffende waakhonden 
zonder hek. Het type dat 
de weg op rent om je 
grommend en blaffend tot 
op centimeters te naderen 
en te achtervolgen. Jammer 
genoeg rijdt er op dat 
moment meestal geen grote 
vrachtwagen langs om ze plat 
te rijden.

3. De angstige zwerfhond. Al 
van verre is te zien dat 
deze honden bang zijn voor 
je. Ze zien er slecht uit 



en ik vind ze erg zielig. 
Vandaag zagen we er zelfs 
een op de vluchtstrook van 
de snelweg, blind aan een 
oog.

Het is nu 22:51 uur, 31 graden 
Celsius, ik zweet me kapot en ga 
slapen. Folkwin en Geert slapen 
al, Peter en Ronald ontdekken 
Thessaloniki. Welterusten lief 
dagboek. 

JW

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

Kapelweg 10  3566 MK  Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508

trias.fysiotherapie@12move.nl



De Punaise (of de Voorhouttragedie)
Geen idee wat me nu overkomt. 
Een wit vlekje plakt aan mijn 
voorwiel en maakt elke keer dat 
het de grond raakt een tikkend 
geluid. Een schelpje lijkt 
het. Een punaise is het. Eén 
minuut voor de start. Shit, dit 
wordt, nee, dit ís stressen.

Even voor half elf verlaat ik 
mijn ouderlijk huis in Den Haag 
Zuid. De ronde van Voorhout, 
start om 12.30. Ik schat in dat 
het een uurtje ietsen is, rond de 
25 kilometer. Den Haag - Rijswijk 
- Voorburg - Leidschendam - 
Voorschoten - Leiden - Oegstgeest 
- Voorhout.  Geheel ontspannen 
door mijn ruime planning, bel 
ik onderweg Emiel even op om te 
vragen hoe zijn vakantie in de 
Dolomieten geweest is. Als ik in 
Oud-Rijswijk een drukke verboden 
voor ietsers winkelstraat inrijd 
en uitgekafferd word door 
van die bejaarden, besluit ik 
maar op te hangen en meer oog 
voor het verkeer te hebben.

Redelijk tot extreem nerveus 
friemel ik aan de punaise: eruit 
halen of erin laten zitten? Ik 
stel het moment uit en rijd van de 
kroeg, waar ik mijn bidon gevuld 
heb, terug naar de inschrijftent 
bij de kerk, want daar heb ik een 
reservebandje liggen. “Willen 
jullie de start even tegenhouden, 
ik heb een lekke band en die moet 
ik even wisselen. Ik doe mijn best, 
oke bedankt.” De inschrijfman 
kijkt me aan: “Ik zal eens kijken.” 

“Je leeft niet voor je sport, het 
wordt nooit wat.” Als ik zonder 
het door te hebben van Voorburg 

naar Leidschendam ben gereden, 
kijk ik eens op een kerkklok. Half 
twaalf. Half twaalf? Ik ben nog 
niet eens halfweg, en toch al een 
uur bezig. Tijd voor een second 
opinion, de mobiele telefoon. Die 
zegt elf uur. Die kerken ook, ze 
liegen je altijd voor. “Hoe zijn 
de benen?”, vraagt het geweten. 
Ik durf geen antwoord te geven, 
wat op zich al een vrij duidelijk 
antwoord is. “Jij weet het toch 
allemaal zo goed?”, antwoord 
ik dan toch, zij het zwakjes.

Als die lul niet de jury waarschuwt 
zeg ik dat ie een lelijk wijf 
heeft. Dat heeft ie ook, dus 
zo beledigend zou dat ook weer 
niet zijn. Wonderbaarlijk snel 
en met vaste hand, open ik de 
uitvalnaaf, haal het voorwiel 
eruit, pulk de punaise eruit 
(erin laten zitten was natuurlijk 
geen optie), hoor pssssss, laat 
hem helemaal leeglopen, steek 
mijn bandenlichters en leg de 
reserveband erop. En nu pompen. 
Mijn handpompje bezorgt me te 
veel stress en te weinig lucht. 
Met twee bar in de banden rijd 
ik naar de start. Terwijl de 
renners al klaarstaan, vraag ik 
de microfonist of een van de 
renners wellicht een pomp bij zich 
heeft. Maar de microfonist heeft 
het te druk met naar zichzelf 
luisteren. Een jurylid brengt 
uitkomst: “Aan het begin van 
de straat zit een ietsenwinkel, 
probeer het daar eens.”

Aan Leiden heb ik een broertje 
dood. Slechte stapherinneringen, 
een lutaccent, opgebroken wegen. 
Voorhout, daar moet ik wezen. 



Hometown van Paul Dillen en, niet 
te vergeten, het zusje van Paul 
Dillen. Ik ben op de een of andere 
manier niet zo ruim op tijd als 
ik verwacht had. Misschien een 
antwoord op de vraag van mijn 
geweten. Ik rijd Voorhout binnen, 
om 12.00 uur. Irrtitant: er is een 
braderie en het is druk in Voorhout.

Fietsenwinkel aan het einde van 
de straat, buiten het parcours. 
Obstakels: stilstaand peloton, 
tegemoetkomende renners, 
parcourswachten, dranghekken, 
braderie. De jury wou nog wel 
even wachten, als ik maar snel 
was. Zit die ietsenwinkel aan 
het einde van de braderie, kom 
ik er middenin terecht. Heb ik 
weer. Bejaarden kafferen me weer 
uit. De ietsenwinkel is niet 
bereikbaar zonder over een hekje 
te klimmen. De ietsenmaker wil wel 
pompen, maar haast, ho maar. Hij 
doet twee minuten om uiteindelijk 
vijf bar in mijn band te krijgen. 
Ongeloolijk. Ik loop naar buiten, 
til mijn iets over het hekje en 
raak met mijn pedaal het hekje. 
Wordt een marktkoopman helemaal 
gek, hij is in de volle overtuiging 
dat ik zijn busje raakte: “Je 
molt mijn busje, kankergek.” 
Ik: “Ik raakte dat ding helemaal 
niet man!” Ik moet zeggen, ik 
ben nog niet vaak voor kankergek 
uitgemaakt in mijn leven, maar 
het was geen prettige ervaring. 
Op de vlucht voor deze autistische 
mongool (want dat was ie) en in 
de hoop nog te kunnen te starten, 
begeef ik mij naar het parcours. 
En passant raak ik, weer met mijn 
pedaal, een dranghek en ga net 
niet over de kop, maar sleep wel 
twee hekken mee in mijn bijna-val. 

Ik zie: veel mensen, veel 
auto’s, veel stands. Ik zie 
niet: wielrenners, permenance, 
parcours. Als ik even later na het 
nodige zoekwerk de inschrijftent 
binnenstap, weet ik het weer. 
Ik heb mijn licentie vergeten. 
Leek me niet zo’n groot probleem. 
De inschrijfman wel: “Dan mag 
je niet starten.” Een jurylid 
moest er aan te pas komen om 
mij toch een rugnummer te geven. 
Het gaat niet vanzelf vandaag.

“We wachten nog altijd op één 
renner, die zijn band aan het 
oppompen is: Robin van der Kloor,” 
schalt het door de speakers. Ik 
sta nog niet stil of we starten. 
De Van der Reep-Daltons houden 
gelijk huis, ik kan nog net volgen. 
Peterdalton houdt nog een keer 
huis, ik moet een gaatje laten. 
Peterdalton houdt nogmaals huis 
(heeft hij smetvrees ofzo?) en ik 
los. Dertig minuten in het laatste 
wiel geleden en nu gestorven.

Ik kijk eens om me heen. Wat valt 
op? Wielrennen en braderie botsen 
enorm met elkaar. Braderieiguren 
stoten raceietsen om, 
wielreniguren rijden tegen stands 
en over kleden. Boze blikken over 
een weer, het botert  niet. Ik sta 
er weer eens als buitenstaander 
bij, dacht ik, als een voyeur. De 
mensen zijn niet echt relaxed hier. 
Laat ik maar eens een kroeg gaan 
zoeken om mijn bidon te vullen, 
want ik start over 10 minuten. Na 
mijn drinkbus gevuld te hebben in 
de taveerne, stap ik naar buiten, 
mijn iets op. Wat krijgen we nou?
Robin



Secretariaat
Nieuwe leden

Lobke Bührmann
Ben Gorissen
Joost van Helvert
Jona van der Kloot Meijburg
Karen Oud
Jop van Rooij
Justin van Tuil
Thijs Venema

Allemaal van harte welkom. Als 
jullie dit BuitenBlad ontvangen, 
zijn de wintertrainingen net 
begonnen. Ik zou zeggen: Komt 
allen, want het is erg leuk 

en iedereen kan het bijhouden. 
Trek wel warme kleding aan! 
Houdt verder de site in de gaten 
en voorzover de mailinglist 
werkt, de mailinglist. Als je 
nog in een commissie wil, meldt 
dit dan even bij een nieuw 
bestuurslid, bijvoorbeeld de 
nieuwe alleraardigste voorzitter 
via pfeifer_kim@hotmail.com.

Jarigen

De komende tijd mogen de 
volgende winterjarigen begroeten 
(hopelijk ook op de training):



Marieke Dunnink             18 november
Remco Vrielink              18 november
Martijn Mensink             11 december
Imo de Pruyssenaere         26 november
Roel Rink                   30 november          
Karen Oud                   16 december
Jan Willem van der Paauw    16 december
Ronald Franken               21 december
Emiel Joustra                 9 januari
Robin van der Kloor          12 januari
Rian Nijmeijer               14 januari

Wie denkt Paul Dillen wel dat ie is?
Samenstelling/interviews: Lexan 
Pieterse
De huisdichter van USWV de 
Domrenner:
Paul Dillen is een held, 
zoals hij op onsoepele manier 
door de Utrechtse straten snelt. 
Hoe hij met een zware tred 
doch uiterlijk onaangedaan 
veel kilometers op de teller 
zet. 
Laat hem zijn gang maar gaan...
Hans Teeuwen, Pieter Bouwman 
en Theo Maassen, cabaretiers en 
beroepsouwehoeren:
Teeuwen: Paul Dillen… Is dat niet 
die compleet geschifte luciferdoo
sjesverzamelaar uit Bergeijk? Die 
zeiklaars die pijn ijn vindt?
Maassen: ‘Het laatste wat we 
van hem vernomen hebben is dat 
hij tegenwoordig in de Geiten & 
Marmottenhandel zit, uit inanciële 
noodzaak enkel aubergines eet en 
bovendien ruzie heeft met zijn 
eigen kamerplant.’
Bouwman: Ja, en belde diezelfde 
Dillen niet constant met Henk en 
Bert?
Henk, beller:

Hallo met Henk…
Bert, beller:
Hallo, het is Bert hier… Ik versta 
U luid en duidelijk…
Tet Tettettetet, idioot (1), 
beller:
Tet tet, tetetetetet! Tet tet, 
tetetetetet! Hallo zeg, kom ik 
Paul tegen, die zegt tegen mij 
dat ik tegn jou moet zeggen, dat 
jij tegen mij moet zeggen, dat 
hij tegen jou moet zeggen, dat 
ik tegen jou moet zeggen, dat 
jij tegen mij moet zeggen, dat ik 
tegen jou moet zeggen...
El Buitre, mederedacteur van het 
Buitenblad, boezemvriend:
Paul?! Paultje Dillen?! Die wil 
altijd samen douchen…
Rob, mederedacteur van het 
Buitenblad, boezemvriend:
Paul Dillen?! Een lamlul.  
Ron, ‘vriend met auto’:
En maar mijn auto lenen, en mij 
ook nog eens claimen als privé-
chauffeur. Ik had zelfs een tijdje 
het gevoel dat die jongen me 
stalkte… Dat bleek uiteindelijk 
niet het geval, maar manieren: 
ho maar! Die Dillen blijft 
maar scheten laten, boeren en 
andermans plee volschijten. Wat 



een mannetje, ongeloolijk.
Tinus, homie van Paul, Wigger:
Paul? M’n homie! Word, respect 
and give it up for all the homies 
around the world! Niggaz!
Jurriaan, prominent ex-lid van 
USWV de Domrenner, nu donateur 
(1):
Nou, hij is in ieder geval 
homofoob.
Tet Tettettetet, idioot (2):
Tet tet, tetetetetet! Tet tet, 
tetetetetet! Tet tet, tetetetetet! 
Tet tet, tetetetetet! Tet tet, 
tetetetetet! Tet tet, tetetetetet! 
Tet tet, tetetetetet! Tet tet, 
tetetetetet!
Ed van Hooijdonck, kennis van 
Tet:
En ik ben ED!
Bert Visscher, Gronings cabaretier 
met ADHD:
Ik wil gewoon koersen!!!! Maar ja, 
ik lig dus gewoon achter!!!! Die 
Dillen koerst gewoon beter!!!!
Sjef van Oekel, ?:
Wie is U?  Reeds? Pardon? Ik denk 
dat ik moet braken… Paul Dillen, 
luciferverzamelaar?! Verdomd 
interessant, maar gaat U verder… 
Potverdomme, reeds! Wie is U?!

Barend, lid USWV de Domrenner:
Paul Dillen, ik mocht ooit eens 
een avond met hem meedrinken. Ik 
weet het nog goed, het was in een 
kroeg in Zuid-Limburg. We dronken 
de hele avond sjoes. Emiel was er 
ook bij. Wat een avond was dat, 
ik hoop zoiets niet nog eens mee 
te maken…
Peter & Folkwin, leden van USWV 
de Domrenner:
Een uitermate smerig mannetje, 
een pervert! 
Margreet, prominent vrouwelijk 
ex-lid van USWV de Domrenner, nu 
donateur:
Paul?! O, die is geil!

Jay & Silent Bob, ilmkarakters 
uit New Jersey:
Jay: Me and Silent Bob marvell our 
whole lives around Paul Dillen!
D’n Schol, uniek niet te beschrijven 
excentrieke  persoonlijkheid, 
vriend van Paul:
Ik ben tegenwoordig ilmregisseur, 
over niet al te lange tijd 
verschijnt er een biopic van 
mijn hand over het fenomeen Paul 
Dillen. Alleen moet ik eerst nog 
even leren hoe ik überhaupt moet 
ilmen… Maar ja, zo moeilijk kan 
dat niet zijn, toch…
Het is wel een ijne vent, trouwens, 
die Paul: hij is, zoals je dat 
noemt, een echte sfeermaker…
Collega’s van Velosprint, 
ietskoerier bedrijf te Utrecht:
Paul Dillen? Daar kunnen we 
kort over zijn, een gestresste 
ietskoerier te Utrecht. Kan Dillen 
dit werk eigenlijk wel aan… wij, 
als collega’s, vragen het ons 
serieus af…
Arie en Gé Temmes, broers:
Paul Dillen?! Gé, doet de gordijnen 
toe Gé! Doet de gordijnen toe!
Carla & Frank van der Putten, 
moeder en zoon:
Carla: Paul Dillen? Is dat geen 
leuke jongen voor jou Frank? Ik 
vind Paul zo’n enige jongen. Hij 
lijkt me echt wat voor jou en je 
zou mama helemaal geen verdriet 
doen als je met Paul zou 
thuiskomen, he. Mja, een enige 
jongen die Paul!
Frank:Ja moeder, Paul is best 
aardig, maar ik ben geen homo, 
moeder.
Carla: O, nou ja, maar daar is 
anders helemal niets mis mee 
tegenwoordig. Die jongen van de 
buren heeft ook een vriend, en die 
is toch zo lief voor zijn moeder…  
Maar goed, ik ga  maar eens even 
wat onderbroeken voor je kopen. 



Blijf jij buiten wachten?
Frank: Ja moeder.
(Als moeder achter de 
draaideuren verdwenen is:)
Ik wil helemaal geen Paul 
Dillen. Ik wil gewoon een 
lekkere vrouw met wie ik ‘s 
winters lekker door de sneeuw 
kan rollebollen en dat ik dan 
met mijn hand sneeuw in haar 
open bilspleet laat glijden... 
Maar ja, ik heb geen vrouw. Ik 
heb alleen mijn moeder… En daar 
ben ik voor behandeld…
Carla: Ga je mee, Frank? Ja, 
die Paul is toch zo’n leuke 
jongen, ik zou er toch nog eens 
over nadenken jongen. Dat soort 
dingen kunnen tegenwoordig best… 
Frank: Ja moeder...
F-side van FC Bergeijk, over hun 
collega F-sider Paul:
Dat Paul nog geen eeuwig 
stadionverbod opgelegd heeft 
gekregen is een godswonder 
te noemen. Wat een lompe 
vandalistische gek is die Dillen 
toch! Zijn spreekkoren gaan zelfs 
ons te ver...
Alleenstaande vandaal:
Paul Dillen is mijn grote 
voorbeeld. Ik ben, in navolging 
van hem, tegenwoordig van het 
vernielen van treinen afgestapt 
een hou het nu uitsluitend bij 
het slopen van ietsen en dingen 
van latgebouwen gooien (om in het 
laatste geval dan bepaalde doelen, 
zoals lantaarnpalen, te raken). 

Pa Wellens (Lucien), vader 
van tweevoudig wereldkampioen 
veldrijden Bart Wellens:
Awel, allez, hop hop, zunne… Vat 
d’n velo! Vol d’r op! 3 Trapisten, 
6 Juupjes, Ma Planckaert en enne 
Duvelleke! Hette ge nog wat, 
Renaat? Hop Hop, Timmeke Pauwels, 

allez! En vort op de bokkenwagen! 
Tet tetettetettet tet! Duifjes van 
moeder en nogmaals Ma Planckaert! 
Tra la la la! Allez ik ga mijn enne 
pint pakken, doar is d’nne pa van 
Mario, die hette ten allen tijden 
goesting voor enkele pintjes, 
gelijk mezelf…
Renaat Schotte, wielercommentator 
bij de VRT:
Bedankt Lucien, dat is dan weer 
helemaal duidelijk!
Herman Brusselmans, grootste 
Vlaamse schrijver aller tijden:
Paul Dillen zou zo een 
romanpersonage van mij kunnen 
zijn. De goesting die hij tot 
poepen voelt is eindelijk weer 
eens een gezond statement voor de 
heteroseksuele man: een zoals je 
dat op dat gebied vandaag de dag 
nog zelden ziet. Ik zie dat graag, 
zolang mannen maar wel lang haar 
hebben: kort haar is verwijfd. Maar 
laat mij vooral niet beginnen over 
vandaag de dag, de tijden waarin 
wij leven, ik krijg er dorst van… 
Paul is tenminste nog gewoon een 
straigth edge alcoholicus… Die 
drinkt zijn pilsjes nog, zoals 
de vele miljoenen ongelukkige 
Vlamingen die België rijk zijn, 
met hem doen…
Vrouwen:
Paul Dillen… Wat een man, wat 
een verschijning… Alleen is hij 
misschien een beetje onbehouwen… 
Maar dat is dan wel weer  lekker 
mannelijk, lekker stoer… Nee, 
Paul Dillen, dat is nou nog eens 
een echte kerel! 
Al is hij bij nader inzien wel 
een beetje een slet… Nee, te 
vertrouwen is hij niet, hij is 
niet bepaald het schoolvoorbeeld 
van monogamiteit…
Jurriaan, prominent ex-lid van 
USWV de Domrenner, nu donateur 
(2):



Of ik nog een statement over die 
Dillen heb? Ja, hij is eigenlijk 
best lelijk.
Lexan Pieterse, samensteller van 
dit artikel, vertrouwensman van 
Paul:
In wezen is Paul een beetje een 
zielige jongen… Zijn constante 
geschreeuw om aandacht: het gaat 
vaak te ver… Maar ja, toch houden 
we van hem...

Rob & El, mederedacteuren van het 
Buitenblad,  boezemvrienden:
Inderdaad, lang leven Paul 
Dillen! (En vervolgens in koor:
) We Love You, Paultje, We Do! We 
Love You, Paultje, We Do! We Love 
You, Paultje, We Do! Oh, Paultje 
We Love You!



Interview
Nieuwe rubriek in de toekomst: Het Interview a la Frans 
Bromet.

Het is de oplettende lezer van het BuitenBlad vast niet 
ontschoten: wij schrijven graag over onszelf. Edoch, 
ook wij zien in dat dit niet eeuwig kan duren. Laten 
we het dan maar meteen goed aanpakken en een 
soort inburgeringscursus voor nieuwe leden in ons 
wielerwereldbeeld geven. Dit doen wij aan de hand van 
een interview a la Frans Bromet. Staat je naam op de 
hieronder volgende lijst? Maak dan je borst maar nat voor 
een vraaggesprek met Lexan, Emiel en Robin!

Lobke Buhrmann (Lobkes vinden wij leuk)      
Tjerk Destombes         (Omdat Bromet ook  zo frans   
   klinkt)       
Erlijn van Genuchten (Zou ze op die tovenaar lijken?)  
Ben Gorissen                 (Explosief mannetje?)
Joost van Helvert           (Alweer een Joost?)
Pim Huijsmans               (AZ-speler die twee keer tegen   
   Auxerre scoorde)

Jona van der Kloot Meijburg     (Welke burcht zal hij   
   bewonen?)
Karen Oud                     (Oud heten en toch de jongste   
   van de vereniging zijn)
Justin van Tuil            (Cry us a River, whoooaaa   
   Justin!)
Coen van Wezenburg    (Ook zo gepest met Coen poep  
   aan je …)
Thijs Venema           (Klinkt als jus in de benen)
Jop van Rooij    (God van de jacht?)
Kim Pfeifer    (Een verzoekje van Paul, want   
   ze lachte zo leuk naar hem bij de  
   ALV)

Als jullie zelf vragen/verzoeken/eisen/opdrachten die 
wij aan een van de toekomstig geinterviewden moeten 
stellen/indienen/stellen/geven, stuur ze dan naar 
buitenblad@yahoo.com.

De Redactie

Notulen ALV
Notulen Algemene Ledenvergadering 
USWV De Domrenner 26-10-2004
Aanwezig: Stefan Blom, Wouter 
Caro, Danny van den Deijssel, 
Ronald Franken, Peter van 
Glabbeek, Ben Gorissen, Joost van 
Helvert, Folkwin Hulshof, Sander 
Jonkers, Emiel Joustra, Robin van 
der Kloor, Jona van der Kloot-
Meijburg, Kees Kramer, Hendrik 
Mertens, Rian Nijmeijer, Jorg van 
Oostende, Maike Ouwerkerk, Kim 
Pfeifer, Lexan Pieterse, Barend 
Rip, Lize Roetman, Geert Scholma, 
Sander Smits, Sjaak Veken, Jochem 
Wigman, Joris van Berkel en 
Maarten Dobbelaar
Afgemeld: Timothy Budd, Cleo 
Buitendijk, Erlijn van Genuchten, 
Victor Timmermans en Anneke 
Voogt

Opening om 19.07
Sander opent de vergadering, heet 
alle aanwezigen welkom en neem de 

agenda met hen door.

Mededelingen
Na aloop van deze ledenvergadering 
zal er een borrel in Ledig Erf 
plaatsvinden, het eerste rondje 
op kosten van het nieuwe bestuur. 
Na deze mededeling stelt Geert 
een voorstellingsrondje voor; 
iedereen noemt zijn of haar naam. 
Sander meldt dat in de rondgemailde 
HALV-notulen de verkeerde datum 
staat vermeld, voordat iemand dit 
tijdens de vergadering had kunnen 
opmerken. 

Goedkeuren notulen van de HALV
Buiten bovenstaande zijn er geen 
op- of aanmerkingen (en dus worden 
de notulen goedgekeurd).

Post
Deze keer geen relevante post.

Indienen W.V.T.T.K’s
Emiel dient de volgende 



W.V.T.T.K.’s in:
• NCK-evaluatie
• USS Mesa Cosa
• Benzinekosten (ook door 

Ronald ingediend)
• Ontwerpkosten (deze zal na 

de bestuurswissel worden 
behandeld)

Jaarverslagen
Maarten leest allereerst het deel 
van het jaarverslag omtrent het 
secretariaat voor. N.a.v. een 
hierna gestelde vraag van Sander 
S. zegt Maarten dat leden die 
het hele jaar geen sportkaart 
hebben gekocht zonder geldige 
reden, van de ledenlijst worden 
afgehaald vanwege de reden die 
in het jaarverslag is gemeld. 
Vervolgens leest Jorg zijn deel 
voor over de licentiehouders en 
hun prestaties. Er wordt gemeld 
dat de overwinning van Robin op de 
Maliebaan er niet in vermeld staat, 
net als een top 20-klassering van 
Emiel in een klassieker. Maike 
ziet de uitslagen graag op de 
site verschijnen. Jorg ook, maar 
zegt dat dit nu nog niet mogelijk 
is. Geert voegt toe dat het NSK 
niet in de uitslagen is vermeld. 
Jorg zegt dat het belangrijkste 
resultaat de 2e plek van Margreet 
was bij de niet-licentiehouders 
(dames). Dan begint Hendrik aan 
zijn verhaal. Onderweg kan al een 
correctie worden gemaakt, omdat 
inmiddels bekend is dat Bodysports 
ons niet wil sponsoren. Dit is 
het teken voor Folkwin om alle 
aanwezigen op te roepen na te 
denken of hij/zij nog een sponsor 
weet, bijvoorbeeld het bedrijfje 
van een oom of tante…  Dit bleek 
het teken te zijn voor Geert om 
op te roepen tot het ronselen 
van club van 100 (gulden)-leden.  
Robin stelt vast dat 3-koppig 

niet in het verslag wordt genoemd. 
Zijn bijdrage hiervoor schijnt 
onderweg te zijn. Hij meldt ook 
dat er een introductie-BB is 
gemaakt om uit de delen op de 
sportmarkt. Ronald zou graag zien 
dat er een opmerking zou worden 
gemaakt over de ‘uitwisseling’ 
met Orca. Maike zegt dat zij bij 
Orca veel reclame heeft gemaakt 
om bij de Domrenner ten tonele te 
verschijnen. Waarschijnlijk komt 
het doordat het nog vakantie was 
dat er niet op gereageerd is. Ze 
stelt voor het in het begin van 
de lente nog eens te proberen, 
aangezien er zeker 20 Orcanen 
regelmatig ietsen. Een logische 
vraag van Emiel is vervolgens of 
Triton ook is benaderd. Sander 
bevestigt dit, al gaf Triton geen 
echte reactie. Jona meldt dat hij 
lid is van Triton en hij daar wel 
wat contacten kan leggen aangezien 
daar ook door sommige leden goed 
wordt doorgeiets. Na deze goede 
voornemens leest Rian het verslag 
van de toercommissie voor. Danny 
moet helaas wel melden dat de 
tijdritshirts niet kunnen worden 
uitgereikt door een fout bij de 
leverancier. Uiteraard zullen ze 
op een later tijdstip nog worden 
overhandigd aan de winnaars 
van de tijdritcompetitie. De 
BuitenBlad-commissie meldt dat 
er ook dit jaar weer 6 exemplaren 
zijn geproduceerd en meldt dat 
gedurende het jaar de kopij 
van niet-BB-commissieleden is 
gestegen, maar ze roept toch alle 
aanwezigen op dit vooral door te 
zetten. Rian zegt dat ze best 
BB’s wil bezorgen, maar dat ze 
niet, zonder enkele mededeling, 
in haar brievenbus moeten worden 
gestouwd. Bezorger Jan-Willem was 
vaak in het buitenland. Folkwin 
en vervolgens ook vele anderen 



melden wel dat de inhoud van de 
blaadjes dit jaar goed was. Danny 
wil wel aanstippen dat er ook 
wel eens andere mensen buiten 
de BB-redactie op de voorkant 
mogen komen. Emiel zegt dat de 
redactie natuurlijk vooral foto’s 
met delen van de redactie erop in 
haar bezit heeft. Hierna meldt hij 
dat hij bij L.E. is geweest omdat 
dit café (een sponsor van onze 
vereniging) wordt verkocht. De 
waarschijnlijke nieuwe eigenaar 
heeft zich ook op een bezoek van 
Emiel mogen verheugen, maar kon 
hem nog geen uitsluitsel geven 
omtrent de continuering van de 
sponsoring. Folkwin heeft de 
heugelijke mededeling dat Dupree 
het nieuwe L.E. wel op het shirt 
accepteert. Dan wordt het sein 
gegeven dat Rian iets over de 
activiteiten van de feestcommissie 
mag vertellen. Zij zegt dat er 
dit jaar 2 feesten zijn geweest, 
beide samen met Softijs op de 
Histosboot. Op beide feesten 
is winst gedraaid en hoefde de 
commissie niet zo veel zelf te 
organiseren. Bovendien meldt ze 
dat er vrijdag 26 november weer 
een feest op de agenda staat. 
Omdat het niet in Histosboot 
kan, zal het wat duurder kunnen 
uitpakken en daarom vraagt ze 
toestemming aan de penningmeester 
of de Domrenner hier wel in wil 
stappen. De vereniging moet van te 
voren 1/3 van de kosten inleggen 
(ca. 40 euro). Sjaak oppert het 
idee van een betaalde garderobe. 
De commissie zal nog met Softijs 
overleggen; misschien zullen er 
kaartjes worden verkocht. Het 
thema is derhalve: Idols. Na 
dit feestelijke gedeelte komt de 
internetstatus aan bod. Jurriaan, 
tot sinds kort (en sinds heel 
lang) webmaster, kreeg het steeds 

drukker en gaf de internetfakkel 
aan Cleo door. De andere 
commissieleden Robin en Jan-Willem 
hebben o.a. tijdrituitslagen in 
het goede formaat gezet, maar 
deze heeft Jurriaan nog niet op 
de site geplaatst. Er wordt de 
aanwezigen verzekerd dat Cleo 
een spoedcursus HTML heeft gehad. 
Sander meldt dat de mailinglist 
ook een probleem is; hij werkt 
niet goed en nieuwe leden worden 
niet of nauwelijks toegevoegd. 
Cleo was de afgelopen 1,5 week 
slecht bereikbaar, maar Lexan kan 
melden dat zij zeer enthousiast 
is. De internetprioriteiten 
moeten bij de inhoud van de site 
worden gelegd en niet op het 
design. Maike zegt dat de site 
ook belangrijk is naar sponsoren 
toe. Lexan suggereert om een foto 
op de indexpagina te plaatsen, 
maar voegt toe dat de site er 
nu wel strak uitziet. Hij vraagt 
zich bovendien af of de site niet 
te moeilijk is voor niet-experts. 
Robin zegt dat deze niet-experts 
alleen bij mededelingen zelf 
wat kunnen neerplanten. Sander 
vindt het jammer dat je niet 
direct ziet dat je te maken hebt 
met een wielersite. Jorg ziet 
graag de logo’s van sponsoren 
in de toekomst op onze webpagina 
opduiken. Sander S. zegt dat ww
w.uswvdom.studver.uu.nl (/home) 
nog steeds uit de lucht is en wil 
dat dit wordt uitgezocht. Rian 
zegt dat deze site in ieder geval 
naar onze huidige .nl-site moet 
doorlinken. Er moet helaas worden 
geconstateerd dat er geen mensen 
in de zaal zijn met HTML-kennis.

Jaarverslag penningmeester
Danny begint met de 
resultatenrekening; hij loopt 
alle belangrijke posten langs. 



Hij merkt o.a. op dat de baandag 
te Amsterdam achteraf een stuk 
duurder bleek dan gedacht. Daarom 
worden vanaf nu de baandagen in 
Alkmaar gehouden. Wat verder opvalt 
zijn de correcties debiteuren en 
crediteuren. Danny heeft, kort 
gezegd, alle oude onbereikbare 
debiteuren geschrapt, al moet 
worden opgemerkt dat een aantal 
debiteuren waarschijnlijk wel 
is geïncasseerd maar niet van 
de debiteurenlijst is afgehaald. 
Sander zegt dat Joram Dees 
momenteel een debiteurentopper 
is. Hij is vaak benaderd en 
heeft zelfs mondeling toegezegd 
te betalen, maar toen Sander 
voorstelde het openstaande bedrag 
dan maar in 3 keer via incasso van 
zijn rekening te halen, bleek hij 
dat toch niet zo te appreciëren. 
Ronald zegt dat je mag incasseren 
na een mondelinge (rechtsgeldige) 
toezegging. Barend denkt dat 
er een deurwaarder moet worden 
ingeschakeld. Sander S. zegt dat 
dit alles wel op een nette manier 
moet gebeuren. Emiel heeft een 
opmerking over het resultaat van 
het LCB; hij dacht dat het LCB 
80 euro verlies had gedraaid. 
Hij vindt bovendien de 90 euro 
aan uitgaven voor het BB wel erg 
veel. Danny vertelt dat de shirts 
dit jaar aanmerkelijk meer kosten 
doordat de ontwerpkosten 90 euro 
per verandering bleken te zijn. 
Hij stapt vervolgens over naar 
het behandelen van de balans; de 
crediteuren en debiteuren blijken 
zeer laag te zijn. Hij zegt dat 
de post ‘kleding’ de broeken zijn 
die De Domrenner te veel heeft 
ontvangen. Het inanciële verslag 
van 2003-2004 wordt afgesloten 
door het kascommissielid Sander 
S., die allereerst meldt dat de 
jaarrekening er mooi uitziet en 

stelt voor deze goed te keuren. 
Hij vertelt dat de meeste leden 
keurig hun bonnetjes hebben 
ingeleverd. Hij stelt ook voor 
om eens te onderzoeken of de 
rompslomp van een spaarrekening 
minder is dan de rente die dit 
oplevert. Folkwin vraagt of de 
vereniging een creditcard bezit. 
Sander ontkent dit en zegt dat 
dit niet rendabel is. Danny stelt 
voor volgend boekjaar alleen 
nog uit te betalen als men een 
bonnetje kan tonen, behalve bij 
zaken als telefoneren. Geert 
vraagt of er vooraf is betaald 
bij activiteiten. Danny zegt dat 
dit in de praktijk toch moeilijker 
bleek uit te voeren dan gehoopt. 
Geert zegt dat er bij USAC een 
hele handige regeling is; je 
tekent als lid zijnde slechts 1 
keer en vervolgens wordt alles wat 
de vereniging nodig acht vanwege 
gemaakte kosten, tijdens bijv. 
activiteiten, van je rekening 
gehaald. Jona zegt dat dit ook bij 
Triton het geval is. Geert stelt 
voor dit ook bij onze vereniging 
in te voeren. Hij neemt contact 
op met USAC en zal dit doorlijnen 
naar de nieuwe penningmeester. 
Sander zegt dat er nog steeds 
alleen via een modem kan worden 
geïncasseerd. Dit heeft Danny dit 
jaar nog uitgezocht. Hij meldt ook 
dat de rekening bij de Rabobank 
is stopgezet, omdat daar niets 
opstond en we wel geld moesten 
betalen voor de rekening zelf. 
Wellicht dat het incasseren bij 
een andere bank (dan de postbank) 
wel via de kabel en/of ADSL kan. 
Sander S. ziet volgend jaar graag 
weer een geschreven toelichting 
bij de afrekening. Tijdens de 
stemming over de jaarrekening 
stemt iedereen voor. 



W.V.T.T.K.’s zittend bestuur
Na een korte pauze komen 
de W.V.T.T.K.’s aan bod. 
Allereerst vraagt Ronald naar 
het komende beleid rond de 
benzinekostenvergoeding tijdens 
niet-speciieke-licentiehouders-
evenementen. Hij zegt dat hij 
volgend jaar meer dan alleen 
zijn benzine vergoed wil zien, 
omdat er ook nog andere kosten 
worden gemaakt en hij zijn busje 
voor Domrenner-activiteiten 
heeft aangeschaft en er ook 
vaak mee rijdt. Sander reageert 
met te melden dat de vereniging 
natuurlijk voor de goedkoopste 
vervoersoplossing blijft zoeken. 
Lexan zegt dat er wel veel ietsen 
in Ronalds busje kunnen. Ronald 
zegt dat hij zijn vergoeding 
minstens wil verdubbelen, 
afhankelijk van de handhaving 
van het grijze kenteken. Geert 
stelt voor de vergoeding met 2 
te vermenigvuldigen voor diegenen 
die dit willen. Lexan zegt dat 
het busje van Ronald een soort 
(relatief goedkope) Domrennerauto 
is. Maike stelt voor sponsors 
te zoeken die stickers op de 
domrennerauto’s kunnen plaatsen. 
Sander S. vindt dat niet alle auto-
kosten door de Domrenner hoeven 
worden vergoed. Peter zegt dat dit 
altijd zo is bij kilometerhefing. 
Danny zegt dat een FBU-busje 
duurder blijft dan het busje van 
Ronald. Het precieze bedrag dat 
zal worden vergoed kan zeker een 
stuk omhoog voor diegenen die 
dit vragen, maar hoeft nu worden 
vastgelegd. 

De volgende W.V.T.T.K. die wordt 
behandeld is de NCK-evaluatie. 
Emiel vraagt zich af wat de 
anderen ervan vonden en hoe het 
volgend jaar wordt geregeld. 

Het NCK kostte de vereniging 
dit jaar voor het eerst geld. 
Danny zegt dat NCK-deelname wel 
door de vereniging zal worden 
geinancierd. Sander zegt dat er 
een leuke NCK-ilm aan zit te 
komen. Emiel vond het trainen met 
een volgauto professioneel, maar 
vraagt zich af of dit ook volgend 
jaar kan worden doorgezet. 
Folkwin zegt dat er dit jaar geen 
gediplomeerde trainer aanwezig 
was en zegt dat het bestuur er wel 
eentje had kunnen strikken. Jorg 
zegt dat Rob (van Bodegom) ons 
dit jaar niet meer kon trainen. 
Folkwin vindt dat de NCK-selectie 
voortaan door een onafhankelijk 
persoon moet worden gedaan, al 
gaf afwezigheid van die persoon 
ook dit jaar geen problemen. 
Wellicht is Jorg volgend jaar de 
aangewezen persoon om de enkele 
Domrenners te selecteren. Danny 
zegt dat dit jaar de halve selectie 
zich in het buitenland ophield en 
er dus moeilijk een trainer kon 
worden gevraag een deel van de 
ploeg te trainen. Geert wil wel 
een trainer zoals vorig jaar bij 
gewone trainingen en zegt dat er 
ook geld is om mensen op te leiden 
tot trainer. Sander zegt dat er 
wel gezocht is naar een trainer, 
maar dat deze helaas niet is 
gevonden. Voor trainers ontvangen 
we van USS MC wel subsidie. 

Laat USS Mesa Cosa nu net 
de volgende W.V.T.T.K. zijn, 
ingediend door Emiel. Sander S. 
meldt direct dat het stencilen 
van het BB zeer goedkoop kan bij 
Olympos. Emiel zegt dat we niet 
meer op Olympos spinnen en we 
er eigenlijk niet zo veel mee 
hebben te maken. Zonder naar het 
stencilen te kijken, krijgen we 
niet zo veel subsidie, aangezien 



een gedeelte van de leden alleen 
een sportkaart aanschaft om lid te 
kunnen blijven van De Domrenner. 
Geert zegt dat Olympos/USS MC 
onderdeel is van NSSS, maar dat 
het Ufonds er buiten staat. Ronald 
en Rian zeggen dat er ten alle 
tijden met E. Peeters van Olympos 
moet worden overlegd. Rian zegt 
dat de spinning bij Olympos wel 
goedkoop was. Sander zegt dat 
het bij Bodysports slechts iets 
duurder wordt, maar dat we er wel 
een trainer bij krijgen. Barend 
denkt dat De Domrenner via Olympos 
wel enige bekendheid verwerft, 
dit is niet iedereen het met hem 
eens. Geert rekent even snel dat 
het stencilen buiten Olympos erg 
duur zou worden. Emiel meldt dat 
de discussie niet om de vraag 
gaat of we uit USS MC moeten 
stappen of niet, maar dat we eens 
discussiëren over het onderwerp 
omdat we bijna niets met Olympos 
van doen hebben. Sander zegt dat 
hij E. Peeters een brief heeft 
gestuurd over de ons aangewezen 
(late) spinningtijd, ondanks de 
vroege opgaaf van voorkeuren. 
Een argument dat hij gebruikte 
om ons niet op zo’n laat tijdstip 
te laten zetten, was dat spinnen 
zeer intensief is (helemaal 
vergeleken met bepaalde dansjes). 
Bovendien zouden SSO’s wel een 
lichte voorkeursbehandeling van 
Olympos mogen krijgen ten opzichte 
van andere sportkaarthouders. 
Sander S. stelt voor om subsidie 
te vragen voor de spinning 
bij Bodysports (bijv. voor de 
trainer). Emiel vraagt of andere 
verenigingen ook last hadden van 
de indeling, gemaakt door Olympos’ 
H. Plettenburg. Sander zegt dat 
deze laatstgenoemde zei dat wij 
de enige waren die moeilijk deden. 
Rian stelt voor dat (een deel 

van) het nieuwe bestuur eens even 
met E. Peeters om de tafel gaat 
zitten en het hem dan over een 
evt. hogere subsidie gaat hebben. 
Sander S. sluit de discussie met 
de mededeling dat het dus zeker 
op inanciële gronden niet slim is 
om uit USS MC te stappen, als daar 
al sprake van zou zijn, want ook 
de ALV-stukken worden bij Olympos 
gestencild.

Wedstrijdbeker
Dan is het moment aangebroken 
waarop iedereen reikhalzend 
naar heeft uitgekeken (de 
licentiehouders dan tenminste): De 
uitreiking van de wedstrijdbeker. 
Ook dit jaar weer gewonnen door 
Ronald, die de beker uit handen 
krijgt van Jorg. Ronald zegt 
dat hij het ijn vond dat er dit 
jaar weer een goed Domrennerteam 
op de been was, wat de interne 
concurrentie verbeterde. Robin 
vraagt of er dit jaar voor het 
eerst een serieus team op de 
been was gebracht. Jorg zegt 
dat dit bij de grote klassiekers 
wel het geval was, maar dat bij 
de criteriums meestal kleinere 
afvaardigingen present waren.

Dechargeren commissies
Sander bedankt alle commissieleden, 
dechargeert ze en meldt dat er na 
de ALV nog een cadeautje voor hen 
klaarligt. 

Dechargeren bestuur
Sander stelt allereerst het 
kandidaat-bestuur aan de aanwezige 
leden/donateurs voor. Vervolgens 
vindt de stemming plaats over de 
voorgestelde nieuwe bestuurders. 
Alleen Rian en Sander S. stemmen 
blanco, de rest voor. Rian wil 
haar stem (eigenlijk onthouding 
van een stem) uitleggen: Het 



voorgestelde bestuur heeft 
weinig bestuurservaring, maak 
daarom veelvuldig gebruik van 
alle ervaring die andere leden 
bezitten. Het wiel hoeft maar 1 
keer te worden uitgevonden. Sommige 
kandidaten zijn nog niet al te lang 
lid. Geert en Sander S. (en JW) 
willen we in een adviescommissie. 
Zij kunnen een beetje op het 
bestuur letten en het bestuur 
kan hen ook altijd contacteren. 
Maike zegt dat de commissie geen 
macht moet krijgen en het nieuwe 
bestuur wel vrij moet laten. Kim 
apprecieert de commissie; advies 
kan zeer handig zijn. Danny meldt 
nog dat hij een overzichtelijker 
administratieschema voor de nieuwe 
penningmeester heeft gemaakt. 

Installeren nieuw bestuur
Dan bedankt Sander 1 voor 1 
de bestuurders en dechargeert 
hen allen, behalve Jorg, die 
doorgaat. Deze laatste heeft voor 
de vertrekkende bestuurders nog 
een mooie BBB-ietsbel in petto 
en overhandigt deze namens het 
nieuwe bestuur. 

Het bestuur 2004-2005
Voorzitter: Kim Pfeifer
Secretaris: Joris van Berkel
Penningmeester: Sjaak Veken
Wedstrijdsecretaris: Jorg van 
Oostende
Pr/Sponsorcommissaris: Wouter 
Caro

Installeren Commissies
Nadat het nieuwe bestuur 
geïnstalleerd is, worden de nieuwe 
commissies vastgesteld.
 
Buitenbladcommissie: Emiel, 
Robin, Lexan (zouden graag een 
extra commissielid erbij zien)

Internetcommissie: Cleo, Geert 

Evenementencommissie: Barend, 
Geert , *, **

PR/Sponsorcommissie: Jochem, 
Folkwin, Hendrik, Sander, Wouter 
Caro

Toercommissie: Danny, Joris, 
Lexan (is vooral geïnteresseerd 
in het organiseren van een 
toertocht/weekend met andere 
studentenverenigingen)

Kascommissie: Sander, Danny, 
Victor

* Maike geeft aan dat zij de 
evenementencommissie wel wil 
helpen
**Rian zal de contacten met 
tussen de Domrenner en Softijs 
onderhouden

Er wordt gewerkt aan een ilmavond 
bij Geert, waar NCK The Movie 
gepresenteerd zal worden.

Beleidsplan 2005
Lexan merkt op dat bij punt 
6 vermeld moet worden dat de 
sponsoren op de site moeten 
komen. 
Emiel vraagt zich af wat er met 
de maandelijkse borrelavond moet 
gebeuren als het Ledig Erf met de 
sponsoring stopt. Sander S. zegt 
dat we dan een ander café moeten 
zoeken dat de vereniging wil 
sponsoren. Hij weet daarbij te 
melden dat er interesse is vanuit 
Het Pandje, maar zou zelf liever 
zien dat een ander café ons gaat 
sponsoren.

Danny wil verder aan punt 6 
toevoegen dat er een wekelijkse 
mededeling van de voorzitter zou 



moeten komen. Geert vult hierbij 
aan dat er volgens het ‘Softijs 
systeem’ tijdens trainingen 
mededelingen gedaan zouden kunnen 
worden vanuit het bestuur. Lexan 
vindt dat ook wel goed.
Barend zou graag meer bestuursleden 
op de training zien.

Kees vraagt zich af hoeveel de 
nadruk op ‘ludieke evenementen’ 
komt te liggen, hij vindt 
dat de domrenner vooral een 
sportvereniging moet blijven. 
Kim stelt Kees gerust en legt 
uit dat er zo nu en dan ludieke 
evenementen zullen zijn. Emiel 
vult aan dat dit nodig is voor de 
ledenbinding.
Lexan zou graag zien dat er in een 
volgend bestuur meer bestuursleden 
uit Utrecht zouden zitten.

Begroting 2005
Danny legt uit waarom de post 
voor onvoorziene omstandigheden 
zo hoog is, dit was nodig om de 
begroting kloppend te krijgen.
Geert vraagt zich af waarom er geen 
inkomsten van het Domrennerkamp 
vermeld zijn. Danny legt uit dat 
dit zijn fout is geweest, omdat 
hij niet alleen het netto-bedrag 
zou opschrijven, maar de inkomsten 
en uitgaven.

Lexan vraagt zich af of er voor 
het introkamp geen subsidie van 
het Ufonds geregeld kan worden. 
Rian legt uit dat dit niet 
mogelijk is, omdat er alleen 
subsidie verkregen kan worden 
voor evenementen die ook voor 
niet-leden bestemd zijn.

Na stemming wordt de begroting 
voor 2005 goedgekeurd.

Discussie
Tijdens de discussie over de 
ledenintegratie wordt opgemerkt 
dat er tijdens het introkamp 
geen nieuwe leden aanwezig waren. 
Maike corrigeert dit enigszins 
door te melden dat zij als nieuwe 
donateur aanwezig was. Geert 
stelt voor om het introkamp te 
verplichten  en twee introkampen 
te organiseren per jaar. Sander S. 
denkt dat het nieuwe leden juist 
af zal schrikken als het introkamp 
verplicht wordt. Kim stelt voor om 
tijdens de sportmarkt meer nadruk 
te geven aan het introkamp. Maike 
merkt op dat zij ervaren heeft 
dat er een hechte groep is binnen 
de Domrenner waar als nieuw lid 
moeilijk tussen te komen is. S. 
Jonkers heeft doet een suggestie 
aan de BB-cie om nieuwe leden 
zich te laten voorstellen in het 
Buitenblad. Geert vindt dat een 
goed idee. Jona, zelf sinds kort 
lid vindt dat er aan de nieuwe leden 
te weinig informatie verstrekt 
wordt. Rian zegt dat het de taak 
van het bestuur is om tijdens de 
training informatie te verschaffen 
aan de nieuwe leden. Lexan oppert 
het idee om nieuwe leden een brief 
cq folder met informatie aan 
nieuwe leden te sturen en meldt 
dat er natuurlijk ook nog altijd 
het intro-BB ter informatie is. 
Folkwin denkt dat het misschien 
wel handig is als bestuur om de 
nieuwe leden op te bellen. Emiel 
vraagt zich af hoe nieuwe leden 
informatie moeten krijgen als er 
geen training is. Geert zegt dat 
er dan ook nog altijd de borrel 
is. Hij stelt ook om na de winter 
een voorjaarskamp te organiseren. 
Folkwin vindt dat nieuwe leden 
meer op het Ardennenkamp gewezen 
moeten worden. Lexan oppert om 
van het Ardennenkamp een soort 



tweede introkamp te maken. Maike 
stelt voor om na de laatste 
maandagtraining uit eten te 
gaan, gedacht wordt aan de Oude 
Muntkelder.

Jorg zal een licentiehoude
rvergadering plannen om het 
klassiekerplan te bespreken en om 
een formule voor de puntentelling 
van de wedstrijdbeker te bepalen. 
Geert merkt op dat hij nog wel een 
mooie formule heeft… 

W.V.T.T.K.’s nieuw bestuur
Sponsoring
Tijdens de W.V.T.T.K.’s meldt 
Folkwin dat Jean-Paul het niet 
eens was met de nieuwe shirtsponsor 
(fysio) en dat JP zijn best zal 
doen om voor een sponsoren te 
vinden. Danny verteld dat Rody 
tijdens  Bike Motion Plus al 
voor de Domrenner gelobbyd heeft. 
Echter zonder succes. Sander S. 
stelt dat er tijden het zoeken 
van een nieuwe sponsor gelet 
moet worden op de ontwerpkosten. 
Folkwin vindt dat de vlakken op 
het domrennershirt andere prijzen 
moeten krijgen en hier een nieuwe 
sheet van moet komen. 

Kleding
S. Jonkers zal nog eens nagaan 
waarom de ontwerpkosten van 
Vermarc hoger uitgevallen zijn. 
Hij vertelt dat hij geen succes 
heeft gehad bij het vinden van 
een andere kledingleverancier, 
omdat andere kledingfabrikanten 
beduidend duurder zijn dan Vermarc. 
Ondanks dat de door de Vermarc 
geleverde kleding qua maatvoering 
niet goed klopte, wordt besloten 
om toch met Vermarc verder te 

gaan. Folkwin stelt voor nieuwe 
leden te verplichten om kleding 
te kopen. Sander S. denkt dat dit 
nieuwe leden af zal schrikken, 
maar vindt dat nieuwe leden wel 
aangemoedigd moet worden Domrenner 
kleding aan te schaffen. Hij weet 
tevens te melden dat er bij JP 
nog broeken tegen inkoopprijs te 
verkrijgen zijn. Dit zouden echter 
ongebruikelijke maten zijn. JP 
zal aangespoord moeten worden om 
nieuwe broeken te bestellen. S. 
Jonkers zal er achter aan gaan 
om de prijzen uit te zoeken die 
Vermarc per vlak rekent.

Rondvraag
Geert stelt voor een starttarief 
in te voeren voor kledingsponsors. 
Lise vraagt waar en wanneers de 
spinning zal zijn. S. Jonkers 
vertelt dat de spinning bij 
Body Sports in Lombok zal zijn, 
waarschijnlijk op donderdagavond 
van 20:30-21:30, 40 euro zal gaan 
kosten voor 15 lessen en dat we er 
een instructeur bij krijgen. Leden 
zullen zich bij Sander Jonkers op 
kunnen geven, nadat hij de leden 
hier per mail op zal attenderen. 
Maike stelt dat leden zich op tijd 
af moeten melden zodat andere leden 
in hun plaats kunnen spinnen. 
Lexan stelt voor om een weekend 
te organiseren met een andere 
studenten-wielervereniging. Jorg 
vertelt dat hij al met Squadra 
Veloce gesproken heeft over het 
organiseren van een gezamenlijk 
kamp.

Folkwin vraagt wanneer de 
Domrenner weer een NSK gaat 
organiseren. Danny vertelt dat 
er geruchten tot hem zijn gekomen 
dat er belangstelling bestond 
binnen de Volharding om samen 
met de Domrenner het NSK-weg te 



organiseren. Daarom heeft hij een 
brief naar de Volharding gestuurd, 
maar heeft daar nog geen reactie 
op gekregen. Daarnaast bestaat er 
vanuit Mercurius ook interesse om 
het NSK te organiseren. Folkwin 
merkt op dat Mercurius eerder aan 
de beurt is dan de Domrenner.

Folkwin vraag of de Domrenner nog 
betrokken is bij de Tour sur le 
Dom. Het antwoord is negatief. 
Daarop vraagt hij of het NSK-
cross al door een vereniging 
georganiseerd wordt. Dit zal net 
als het afgelopen jaar weer door 

Squadra Veloce in Eindhoven worden 
georganiseerd. Geert wil graag 
een NSK-kunstietsen organiseren. 
Ronald zegt dat hij een NSK-cross 
sowieso niet ziet zitten, gezien 
het geringe aantal deelnemers dat 
vorig jaar in Eindhoven aan de 
start stond.

Kim sluit de vergadering met de 
mededeling dat het eerste rondje 
in het Ledig Erf op kosten van de 
Domrenner zal zijn.

Sluiting om 22:15

Dolomieten
Wat te doen als je op een avond 
achter het feit komt dat er een 
schroef door je autoband zit? 
Nou, dat is natuurlijk niet zo 
heel erg moeilijk: op reis! Nu 
kon de schroef mooi gecombineerd 
worden met een vakantie in Italië 
die al op de planning stond, dus 
de volgende ochtend stappen we 
met de nodige vraagtekens over de 
duurzaamheid van de autoband in. 
Aan het einde van de reis zijn alle 
vraagtekens volledig verdwenen: 
1300 kilometer met een schroef in 
de band is geen enkel probleem. 
Vermoeid stappen we in Canazei 
uit de bus en het eerste wat we 
zien is een gigantische biertent. 
Omdat we Ronald “tipsy” Franken 
bij ons hebben belanden we al snel 
met een pot bier in onze handen 
in het feestgedruis. We lijken 
in een scène van een Tiroler 
Heidi-ilm terecht gekomen; lange 
rijen biertafels, lederhosen en 
hübsche mädchen. Ondanks onze 

carnavaleske achtergronden kunnen 
we het niet opbrengen om het 
podium te beklimmen en de volgende 
dijenkletser in te zetten. Daarom 
wordt, zoals het eigenlijk ook 
hoort op een ietsvakantie, op 
een christelijke tijd het bed 
opgezocht. Al snel blijkt het in 
deze tijd van het jaar (red. begin 
september) en op 1500 meter hoogte 
behoorlijk koud te zijn. Daarom 
besluiten we meteen die nacht al 
dat we de volgende dag op zoek gaan 
naar een andere camping. Voorts 
dient die camping ook goedkoper 
te zijn, want Folkwin “betaal jij 
even” Hulshof is ook mee.
 
De volgende dag leidt de eerste 
ietstocht ons over de Passo 
Fedaia en openbaart het geweldige 
landschap van de Dolomieten zich 
voor ons. Gedrieën komen we 
volkomen verliefd boven met zicht 
op de Marmolada. Meteen worden we 
ook getrakteerd met een afdaling 



waar alle snelheidsrecords naar 
boven moeten worden bijgesteld. Wat 
is het geweldig in de Dolomieten, 
ondanks de lijpe motorrijders 
en busladingen ouwe vellen. 
Een heerlijke combinatie van 
supersnelle technische afdalingen 
en mooie steile, afmattende 
klimmen doet dit ons beseffen 
dat de Dolomieten een benadering 
zijn van het ietsparadijs. Op de 
volgende camping kunnen we met 
gemak alle uitdagende klimmen 
bereiken, waarbij de passo di 
Giau toch wel de kroon spant; 
gemiddeld 9,1%. 

Na een week besluiten we om 
toch verder te reizen, mede 
door het slechtere weer dat 
voorspeld wordt. In de originele 
reisplanning waren de Stelvio en 
Gavia opgenomen, maar daar is het 
waarschijnlijk ook bar en boos. 
De beelden van Johan van der Velde 
en Erik Breukink kennen we toch 
wel, dus daar gaan we maar niet 

heen. De terugreis wordt ingezet 
om te stoppen waar het mooi weer 
moge wezen. Dit blijkt in Zuid-
Duitsland te zijn. Hier komen we 
aan een lielijk meertje te staan 
dat gelegen is op de rand van 
de Alpen. We kunnen geen zware 
passen ontdekken, maar we worden 
wel gegrepen door de wonderschone 
Karwendel (red. Oostenrijk). Een 
woeste rivier vergezeld ons op 
onze tocht. Op de terugweg krijgen 
we de geest en maken er een heuse 
NCK-training van. 

Als ook het weer hier slechter 
dreigt te worden sluiten we onze 
vakantie af in het Sauerland. 
Lekkere klimmen die we op het 
buitenblad kunnen nemen; mooi 
trainingsgebied voor in het 
voorjaar. In de winkel van Rose 
Versandt sluiten we de vakantie 
af. Hier kopen we overschoentjes 
om weer even in de realiteit te 
komen: het NCK!

Toercommissie
De winter valt langzaamaan in 
en dat is voor de crossers het 
teken om de crossietsen weer uit 
het vet te halen. Daarom gaat er 
vanaf heden weer getraind worden 
in het bos. In principe wordt er 
op zondag 10 uur getraind vanaf 
Olympos, maar als er in de buurt 
toertochten zijn, zullen die 
gereden worden. De planning ziet 
er als volgt uit:

14 november Veenendaal
21 november Driebergen
12 december Driebergen
19 december Leersum

Voor vertrektijden wordt 
gecorrespondeerd over de site en 
de mailinglist. En bedenk ook 
dat de toertochten uit de zak 
van het bestuur betaald worden, 
dus proiteren met z’n allen.



Out In
Liefje Hartenbreker

Domrenner Allah Achtbar
Ronald Kilometervergoeding

Sjonkers Kim
Koersen Aanmoedigen aan de kant

Het Open Nijmeegs Kampioensc-
hap rijden.

In een vreemd bed liggen met 
een mooie vrouw.

Scheren Haar overal (red. vrouwen, 
blijven scheren!!

Andre, Theo en Gerrie ZKH Prins Bernhard
Homo’s Autisten

Condoleanceregister Schreeuw
Rob = Homo Paul = hondenlul

Word InDesign
Danny & Robin De Ploeg
Bezopen Barend Nuchtere Barend

Jan Willem Allochtonen (met beurs)
Jorg van Oostende Joost van der Hammen

Koersen bij de niet-licentie-
houders

N**ken in Maastricht

Vrouwen bij de Domrenner Vrouwen bij de USAC
Het nieuwe redactielid Rob, Paul en El

“Altijd als het buitenblad op de deurmat valt, moet ik gelijk poepen.”
Ook Peter van Glabbeek is tevreden over het BB

“Echt, ze lachte naar me”
Lexan, over onze nieuwe voorzitter tijdens de ALV

“Jij hebt een beetje dezelfde wenkbrauwen als Ciska Dresselhuys”
Emiel perst er een Jerry over Lexan uit.

“Lelijker dan Ciska kun je ze niet krijgen.”
Emiel borduurt nog even door.

“Stelletje Idioten!”
Sjonkers die pissig reageert op het druivensuikerincident

“Voordat je begint wil ik eerst even wat zeggen.”
Sander S. probeert de dingen op een rijtje te krijgen

“Ik heb al een gezelligheidsvereniging”
Ben Gorissen tijdens de ALV

Jerry’s inal thoughts


