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Reeds! 

 

Met deze vermaarde uitroep van Sjef van Oekel opent u allen natuurlijk de 

brievenbus, want jawel, sneller dan volgens menigeens verwachtingspatroon 

ligt hij er weer.  

Ditmaal voor de verandering helaas niet gevuld met sappige verhalen van onze 

meeste trouwe collumnist: Beterschap, Frank. Wel gevuld met een felle 

discussie over het heldendom van Marco Pantani versus het onsympathisisme 

van Lance Armstrong en passant een daalcursus voor gevorderden, een 

ooggetuigeverslag van de op 1 juli jongsleden door zes domrenners verreden 

cyclosportieve tocht la Marmotte en de verbluffende resultaten van 

domrenners snelste dame: Suzanne, zet hem op. 

 

Het is ons wat, 

 

de redactie 

 

 

 



  

 

 Ja ook tijdens de vakantie wordt er gewerkt en zeker ook gefietst. De meesten 

van jullie hebben natuurlijk de fiets ingeladen en zijn naar warme oorden 

vertrokken om het Nederlandse weer te ontvluchten en goed gebruind weer 

terug te komen.  

Aangezien dat fietsen zo mooi is en zeker met al de vrienden van de club, 

gaan we dan ook weer op Intro-kamp naar Limburg. Dat wordt dus weer 

gezellig. Iedereen kan zijn of haar goed gebruinde benen en armen weer tonen 

aan de rest en vooral de klimtrainingen in de Alpen (of andere) beproeven op de 

Limburgse heuvels. Dus ik verwacht jullie allen. 

De wekelijkse trainingen zijn een beetje in dip geraakt nu er de vakantie 

is, maar er wordt nog steeds fanatiek gefietst door degenen die niet naar het 

buitenland zijn vertrokken, of degenen die reeds terug zijn (of nog moeten). De 

maandagtrainingen onder leiding van Rene Lamphen worden niet meer 

gehouden tijdens de vakantie, deze beginnen weer op 1 september. De laatste 

tijd voor de vakantie is het ook allemaal wat minder geweest met de maandag 

training, de reden hiervoor was dat Rene zijn hand verbrand had en daardoor 

niet kon sturen, zowel op fiets, motor als in de auto. Maar vanaf 1 september 

wordt er frisse herstart gemaakt met de maandagtrainingen. De rest van de 

avonden is er de kans dat je alleen staat maar meestal zal dat meevallen. En 

anders had je ook alleen moeten gaan dus even langs Olympos (of op vrijdag 

het stadion) rijden kan nooit kwaad.  

Verder blijven we als bestuur hard bezig met een aantal minder zichtbare 

zaken. Onder andere de sponsoring, zoals iedereen ondertussen wel weet is het 

dit jaar niet gelukt om kleding te bestellen. Dit had alles te maken met het feit dat 

er nieuwe sponsors zijn gevonden. Doordat de benodigde logo’s en dergelijke 

niet klaar waren, is de bestelling uitgesteld. Uiteindelijk heeft het allemaal zo 

veel vertraging opgelopen dat een bestelling voor dit jaar niet erg zinvol meer 

is. Voor volgend jaar zullen we zeker zorgen voor een mooi nieuw 

kledingpakket, waar iedereen gebruik van kan maken. Wij betreuren het zeer dat 

het allemaal zo gelopen is maar, als vereniging zijn we sterk afhankelijk van de 

sponsors. 

 

Ik zie u allen op de fiets (in Limburg) 

 

Ralph 
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 Sinds kort heeft de Domrenner een eigen emailadres en een echte 

emaillijst, waarmee je mailtjes naar al je ploegmaats tegelijk kunt sturen. 

Het Domrenneradres is uswd@studver.uu.nl, het emailadres van de 

lijst is domrenner@listbot.com  Je kan je in of uitschrijven voor de lijst 

op onze homepage www.studver.uu.nl/~uswvdom 

 

De stand van zaken wat betreft de domrennerkleding is zelfs voor de 

meeste bestuursleden inmiddels behoorlijk overzichtelijk geworden. Er 

komt namelijk geen kleding meer voor dit seizoen, er wordt hard 

gewerkt aan de kleding van het komend seizoen. Wel is nog oude 

kleding beschikbaar, zoals jacks en snelpakken in de maten 3-5. 

Uiteraard tegen korting. 

 

Zoals jullie allemaal wel in de gaten hebben is het voor de meeste 

domrenners momenteel vakantie, zo ook voor de trainer. Trainingen 

worden hierdoor minder druk bezocht. Zoals Ralph eerder in het blad 

heeft verteld maken we 1 september weer een officiële herstart. 
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WAAROM NIET? 

 

Helaas is onze topcolumnist Frank geblesseerd, bijgevolg dus niet in staat zijn 

hersenspinselen op papier te zetten. Wij wensen hem beterschap en sterkte met 

het knagen aan de muren. 

 

De redactie 

 

 

 

 

 
 
 
 

Advertentie 
 

Te koop:    Achterwiel inclusief  7-speed bergverzet, niet nieuw maar wel in 

prima staat. NU met gratis voorwiel! 

                Vraagprijs: NLG 40,- 

                Bel: Karen Teunissen/Frank van der Velden 030-2431868  
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Na het helaas niet doorgaan van het kamp rondom Luik-Bastenaken-Luik, 

geven we toch de moed niet op en staan zelfs nog twee kampen op het 

programma. Het gaat hier ook zeker niet om de minste kampen, nl. het erg 

gezellige, van oudsher in Valkenburg gehouden intro-kamp, dat een duidelijk 

recratief tintje heeft en het Criquelion-kamp, dat wat meer op hard fietsen 

gericht is, maar toch ook gezellig. 

 

Intro-kamp 

Het intro-kamp vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met zondag 27 

augustus, zoals gezegd in Valkenburg. Dit kamp biedt een ideale gelegenheid 

om:   

� de nieuwe leden te leren kennen  

� de oude leden beter te leren kennen 

� gezellig te fietsen in het Limburgse heuvellandschap 

� het Valkenburgse nachtleven onveilig te maken 

� eeuwige roem voor jezelf te verwerven door elk klimmetje te 

winnen 

Er is dus eigenlijk geen reden te bedenken waarom je niet mee zou gaan 

(behalve dan als je nog op vakantie bent).  

We zullen vrijdagmiddag vanaf Utrecht CS per busje/auto/trein 

vertrekken naar het zuiden des lands om daar onze tenten op te zetten en 

vervolgens een stukje te fietsen. Na het eten gaan we in het centrum van 

Valkenburg nog een terrasje pikken, daarna natuurlijk goed slapen om 

zaterdag weer te kunnen fietsen! Ook op de zaterdagavond is er gelegenheid 

om uit te gaan, waarna het kamp op zondag voor de afwisseling zal worden 

afgesloten met een fietstocht. Alle genoemde fietstochten worden met een 

rustig toertempo gereden. 

De kosten voor dit kamp zullen, incl. vervoer, camping & eten 

ongeveer fl 125,- bedragen. Ik heb hier helaas de afrekening van het kamp van 

vorig jaar niet bij de hand, maar zal die even opzoeken en dan rondmailen wat 

het toen gekost heeft. Dit is meteen een goede reden om je bij de officiële 

Domrenner-mailinglist aan te sluiten, mocht je nog niet aangesloten zijn. 

(meer info hierover bij T.Heus@phys.uu.nl) In het verleden behaalde 

rendementen bieden weliswaar geen garantie voor de toekomst, maar ik neem 

aan dat voor ongeveer dezelfde prijs wel wat te regelen valt, afhankelijk van 

de beschikbare vervoermiddelen.  

Je wilt nu natuurlijk mee en vraagt je af hoe je je aan kunt melden!! Dit 

is erg eenvoudig. Je hoeft me namelijk alleen maar te bellen (030-2897688 of 

06-24781541 voor de wat mobieleren onder jullie) of te mailen 

(A.J.J.Smits@students.med.uu.nl). Van deze media kun je ook gebruikmaken 

als je nog vragen of opmerkingen hebt. Ik ben vanaf 1 augustus weer terug 

van vakantie en dus optimaal bereikbaar. Aanmelden graag uiterlijk maandag 

21 augustus. 
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Criquelion-kamp 

Reeds één week na het intro-kamp (als het trainingseffect dus optimaal merkbaar 

is) is daar de cyclosportieve tocht de “Criquelion”. Aan deze tocht wordt al vanaf 

het ontstaan van de vereniging deelgenomen (geloof  ik (iets zelfverzekerder mag 

wel Sander, red.)). Het is een vrij pittige tocht over 176 km., die 23 heuveltjes 

bevat en waarbij je ongeveer 3300 hoogtemeters maakt. Een en ander gebeurt 

rondom Laroche-en-Ardenne, gelegen in de Belgische Ardennen. Bij deze tocht 

is er individuele tijdmeting, dus meestal rijdt ieder voor zich. Je kunt natuurlijk zelf 

je eigen tempo bepalen en je doelstellingen zo hoog leggen als je zelf wilt. 

Aangezien ikzelf, evenals de meesten van jullie, in de week van 28 

augustus tot 1 september nog vakantie heb, ben ik van plan wat eerder te 

vertrekken dan de traditionele vrijdagavond, bijv. woensdagavond of donderdag, 

om me nog extra voor te bereiden . Dit is echter mede afhankelijk van wat jullie 

willen. Laat me dit dus horen via de hierboven genoemde media. Ook al je vragen 

kun je hier kwijt. 

Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt ongeveer fl 50,-. Hiervoor krijg 

je onderweg (vrij goede) ravitaillering (=bevoorrading), de gevaarlijke 

kruispunten zijn beveiligd en na afloop krijg je een certificaat met je tijd erop. Als 

je de tocht binnen de 6 uur weet te voltooien krijg je de aantekening “goud”. 

Overige kosten zijn wederom afhankelijk van beschikbare vervoermiddelen en 

duur van het kamp. Ook voor dit kamp moet ik de afrekening van vorig jaar nog 

bestuderen, maar ik neem aan dat fl 150,- wel haalbaar moet zijn (maar dan wel 

excl. inschrijving, want we moeten wat verder reizen). 

 

Aanmelden graag uiterlijk maandag 28 augustus. 

 

Verder wil ik nog jullie aandacht vestigen op een tijdrit op dinsdag 8 augustus. 

Het betreft hier de tijdrit van de grote schaatsvierkamp. Omdat deze tijdrit met vier 

afstanden best lang duurt en het toch vakantie is, zullen we wat eerder vanaf 

Olympos vertrekken, nl. om 15:00 uur. De uitslag van de tijdrit bij Amerongen zal 

helaas pas in het volgende Buitenblad verschijnen. Ik kan wel vast melden dat 

Joost gewonnen heeft met twee seconden voorsprong op de tweede en derde 

plaatsen die bezet werden door Ralph respectievelijk Jan Willem. 

 

Ook staat er nog een toertocht op het programma en wel het weekend voor het 

intro-kamp (zondag 20 augustus). Deze klimtocht “van bult tot hucht” wordt 

georganiseerd door de Driebergse Toerclub. We gaan de 100 km.-versie rijden, in 

een tempo dat voor een ieder goed te volgen is. Helaas heb ik de preciese 

vertrektijd niet bij de hand, maar deze zal ik ook nog rondmailen en je kunt me er 

ook voor bellen. Meestal is het vertrek vanuit Driebergen vrij vroeg, bijv. tussen 

9:00 en 10:00 uur. 

Jullie zullen wel bij jezelf denken:“wat een onvolledig stuk!” en daar 

hebben jullie dan volkomen gelijk in. Mijn excuus is dat ik dit zit te schrijven bij 

mijn ouders thuis om 2:00 uur ’s nachts de nacht voor ik op vakantie vertrek, 

terwijl al mijn Domrenner-papieren in Utrecht op mijn kamer liggen. Dit is 



natuurlijk geheel te wijten aan mijn eigen slechte planning, maar ik hoop dat jullie 

hier begrip voor hebben. Zoals gezegd zijn alle ontbrekende feiten vanaf 1 aug. 

op te vragen en zal ik ook nog een mailtje versturen. Je kunt vanaf die datum 

natuurlijk ook bellen om te klagen over deze gang van zaken. 

De moraal van het verhaal is echter dat, indien je bang was dat je je in de 

vakantie zou vervelen, je aan genoeg fiets-activiteiten kunt  delnemen om het 

toch nog leuk te maken. Ik wens iedereen een prettige vakantie toe met veel 

fietsplezier en succes/sterkte bij de eventuele hertentamens! 

 

Namens de Toercommissie, 

Sander Smits.  





 

 

 

 

 

Wordt gesponsord door:  
 

 

 

 

 

 



 Moed, Macht & Mythen 
 

"Tourhelden" 

 

 

Allereerst wil ik mij excuseren voor het gedrag van ons voetbalteam tijdens 

Euro 2000. Volledig begrijpelijk en eigenlijk ook wel een beetje terecht dat jullie 

politie vervolgens aan de RAI laat zien dat ze in Nederland wel kunnen 

aanvallen. 

 

Gelukkig komt dit in de sport niet zo voor bij Italianen. De afgelopen Tour is 

gedomineerd door een Amerikaan met een Belg in zijn oor, maar is gemaakt door 

een Nederlander en een Italiaan die niets van technologie wensen te weten.  

Erik Dekker vertrok op de eerste zondag voor zijn tweede tijdrit van de Tour, om 

er nog een stuk of wat te maken. Toch hield hij zich nog niet ideaal aan de 

regels van het Wielrennen. Zo doseerde hij zijn krachten doorgaans, met als 

smoes dat als ze harder zouden gaan rijden, het peloton dit ook zou doen. Toch 

durfde hij dan wel de laatste 30 kilometer voor eigen rekening te nemen, waar dit 

doorgaans voor onmogelijk geacht wordt, net als in de laatste 2 kilometers voor 

een jagend peloton uitblijven trouwens. Bovendien pleit voor hem dat hij bij de 

minste kans om vooruit te kunnen blijven vanaf kilomter 1 aanviel, waardoor 

uiteindelijk de anderen, die weer een dagje rustig in het peloton peddelen in 

gedachte hadden, tot actie werden gedwongen. Dankzij Dekker klagen alle 

wielrennertjes dat de Tour te zwaar is. Hulde. 

En dan hebben we nog een Italiaanse held. Deze deed alles goed. De enige 

reden dat hij niet op het vlakke aanviel is dat hij daar niet hard genoeg kan 

fietsen om de anderen zo pijn te doen als hij nu deed. De rest op de Mont 

Ventoux rustig vooruit laten rijden, terug komen en, wetend dat je ook wel in 

een keer weg had kunnen rijden, je explosies dusdanig ingetogen houden dat 

de anderen nog net kunnen  volgen. Als alleen dan zelfs een niet klimmer als 

Virenque (boe!!) terug gaat komen, dan moet je wel je eigen tempo rijden. 

Uiteraard vergt een dergelijke rijstijl wel veel van je gestel, waardoor je 

uiteindelijk de voornoemde Belg naast je zal moeten dulden. Terwijl hij tegen 

beter weten en kunnen in“faster faster” roept, kon Marco herstellen herstellen, 

waarna  hij iedere sprint a deux van Armstrong had gewonnen, temeer de laatste 

een 39x20 als zwaarste verzet bij zich had. Maar nee, meneer kon niet en besloot 

de overwinning dus aan de Wielrenner te “schenken”. Een betoog over sigaren 

en eigen dozen lijkt mij niet echt nodig. 

De alom verfoeide actie in de laatste bergrit, behoeft ook niet teveel uitleg. 

Marco was goed, dus de Wielrenner gaat. Tot Hij niet meer kan, en dan gaat het 

niet meer. De 13 minuten achterstand zijn dan niet erg, maar een goed teken, 

vergelijkbaar met het kwartier dat Dekker in de eerste etappe kreeg. 

Toch nog even terug naar onze glorieuze Tourwinnaar, die de tijdrit (bah!) kon 
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winnen, en op Hautacam de enige was die Zülle’s aanval kon pareren (bah!). De 

beste man heeft niet éénmaal aangevallen deze Tour, alleen hier en daar een 

tegenaanval kon de wetten van het Wielrennen verdragen.  

Verder is er natuurlijk het verhaal van de ploegleiders. Zoals dat bij US Postal 

ging kan natuurlijk echt niet. Johan Bruyneel zat met een joystick in de auto, als 

hij zin had drukte hij op de vuurknop en dan ging Armstrong naar voren, en als 

Johan het goed gedaan had, mocht hij naar het volgende level Als hij 21 levels 

goed had beeindigd was het Game Over en een nieuw hiscore. Dat is leuk voor je 

Nintendo, maar natuurlijk niet in het Wielrennen. Wielrennen is een sport van de 

Wielrenners, en niet van de ploegleiders, want dat impliceert dat het om een 

geestelijke inspanning gaat. Dan was ik wel gaan dammen. Niet de bedoeling dus. 

Ik snap best dat er een ploegleider moet zijn, iemand moet toch de bidonnetjes en 

de broodjes banaan aangeven, maar op deze manier is het een soort doping. En 

schadelijker voor de Sport dan EPO. Afschaffen dus. Bij de Olympische Spelen 

moeten alle ploegleiders een dopingtest ondergaan. Als hier een IQ hoger dan 50 

uitkomt, dienen zij te worden geschorst. Wat gewenst is in het peloton zijn een 

aantal mongolen met rijbewijs achter het stuur, die als er weer eens een 

Wielrenner langs komt, keihard “Aanvalluh!!” roept. 

Als we toch bezig zijn, kunnen we natuurlijk net zo goed de tijdwaarneming 

opheffen. Er is iemand vertrokken? Net zo lang er achteraan jagen tot hij weer 

terug is. En natuurlijk wel goed tellen, zodat je niet na een woeste eindsprint tot 

de conclusie komt tweede te zijn geworden. Op deze manier komen we tenminste 

weer een beetje terug in de tijd van Wielrenners als Maurice Garin, Sylvére Maes, 

Phillipe Thys en natuurlijk Hyppolite Aucoutrier. Weer in 1903. Dat zou pas een 

milleniumbug zijn. Ik kan niet wachten.  



 

We zijn inmiddels al weer halverwege de competitie  en ik moet zeggen dat we 

hele leuke wedstrijden hebben gehad.  

De laatste wedstrijd voor de zomerstop was op Amsterdam Sloten, georganiseerd 

door de wielervereniging Olympia. Een mooi breed parcours zonder bochten. Dus 

iedereen die nieuw en onwennig was in het peloton, kon hier goed meekomen. Op 

het parcours van Sloten was het heel lastig om weg te komen met een groepje 

omdat er weinig wind stond. Natasja van de Vis was de snelste in de sprint, net 

voor Susan Koopman en Carla van de Velde. Bij de 18- categorie won Chantal 

Cassee in de sprint. Volgende keer hebben de minder sterke sprintsters misschien 

meer kans. Na de vakantie op 13 augustus hebben we de volgende wedstrijd  op 

hetzelfde parcours. De start is dan om 10.00 uur. 

De voorlopige tussenstand met nog 4 wedstrijden te gaan is als volgt: 

In de categorie 18+: 

1.  Suzanne Noordhoek   35 punten 

2.  Hanneke Lieverse   34 punten 

3.  Susan Koopman   33 punten 

4.  Natasja v.d. Vis   29 punten 

5.  Carolien v.d. Herrikhuyzen 27 punten 

 

Categorie 18- 

1.  Bianca Zee   52 punten 

2.  Chantal Cassee  51 punten 

3.  Sanne Hokke   44 punten 

4.  Hanneke Snijders  39 punten 

5.  Lotte van Lith   38 punten    

 

Erg spannend wordt het dus de laatste 4 wedstrijden en ik zal jullie op de hoogte 

houden in de komende maanden. 

 

Het leuke van deze wedstrijden is dat er steeds weer nieuwe rensters bijkomen en 

dat ook schaatsenrijdsters het leuk vinden om in de zomer op de fiets mee te 

trainen en wedstrijden te rijden. Tijdens de komende zomermaanden wordt er op 

zaterdagochtend  bij mij thuis verzameld om 10.00 uur voor een flinke training. 

Dus als er nog meiden zijn die op zaterdag mee willen trainen dan kan dat. Verder 

trainen we de zomerperiode door op woensdagavond om 19.00 uur om de week 

vanaf WTC de Amstel in Amstelveen op de Startbaan en vanaf Wielervereniging 

de Volharding te Utrecht (Missisippidreef). Bel even op als je mee wilt gaan 

trainen om te horen wanneer de training in Amstelveen of Utrecht is.  

 

Inmiddels heb ik van Siddhi Stans gehoord dat ze geselecteerd is voor het EK 

mountainbike. Het europees kampioenschap wordt georganiseerd in Rhenen op 

17 augustus. Als jullie tijd hebben zou het natuurlijk fantastisch zijn om haar aan 

te komen moedigen. Het is natuurlijk voor Siddhi hartstikke leuk dat ze zo´n 

wedstrijdervaring kan gaan opdoen bij al die internationale vrouwen. Maaike 
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Boer Rookhuizen is inmiddels ook weer op de fiets gesignaleerd, na de afgelopen 

maanden is het voor haar waarschijnlijk weer erg moeilijk om de draad op te 

pakken zo halverwege het seizoen maar ze wil er weer lekker tegenaan. 

Voor het eind van het seizoen hebben Nelly en ik het plan opgepakt om 

een weekend naar de Ardennen te gaan voor een trainingsweekend. We laten dit 

samenvallen met de cyclosportieve tocht Claude de Criquelion in La Roche. 

Degenen die de lange tocht willen maken kunnen dat doen en voor de wat minder 

getrainden kan de kleine tocht een uitdaging betekenen. We willen daar nog op 

zondag een rustige trainingsdag houden. Al met al dus behoorlijk wat aktiviteiten 

waardoor we een heerlijke fietszomer hebben. Nu alleen nog hopen dat het weer 

wat verbetert. 

Voor degenen die de vakantie nog voor de boeg hebben hoop ik dat het 

een hele goede vakantie wordt met veel zon en fietskilometers. We zien jullie dan 

na de zomer weer terug. 

 

Voor nadere informatie: 

Cora Westland 

Vlindermeent 75 

1218 CW Hilversum 

035-6922269 
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Het was in de zevende etappe van de tour de france '96, dat Johan 

Bruyneel in de afdaling van de col de la Madeleine met fiets en al in het ravijn 

schoot, om daar enkele tientallen seconden later met behulp van aanwezige 

welwillende toeschouwers weer uit te klauteren en de etappe nog met goed 

succes uit te rijden! 

Na afloop van de zinderend spannende en weerstandsbrekend zware 

klassieker "la Marmotte", was het goed discussiëren over de zaken die falikant 

misgelopen waren, achteraf gezien toch beter gepland hadden kunnen worden, 

maar volgend jaar uiteraard zullen verlopen als in een ideaalsituatie. Ik maakte 

deel uit van het discussieforum en droeg dan ook van harte bij aan het maken 

van gewaagde uitspraken (zie jerry springer). Voor Sander, Joost en Jan Willem 

die respectievelijk 1, 2 en 15 minuten achter mij finishten, zal de voornaamste 

tijdwinst moeten bestaan uit een betere indeling van de koers. Het drietal 

behaalde namelijk over de tachtig kilometer die er gedaald mocht worden een 

tijdverlies van 10-15 minuten (Peter Hoogenboom die in zijn eigen race 

ogenschijnlijk eenvoudig toereed naar een zilveren certificaat had zeker geen 

last van deze vrees om te dalen). Deze tijd probeerden ze vervolgens weer te 

winnen door zich volle bak te geven op het vlakke, hetgeen ze later duur zou 

komen te staan. Volgende jaren zal dit de heren kost wat kost bespaard moeten 

worden. In dat kader biedt ik ze (en uiteraard alle andere mindere daalgoden) bij 

deze geheel vrijblijvend een gratis daalcursus aan, waarin het nu volgende 

stukje theorie in praktijk gebracht kan worden. 

1. durf je te laten gaan 

Het is belangrijk dat je er niet voor vreest te dalen met een hoge snelheid, 

vertrouwen in je materiaal speelt hierin een grote rol. Zolang je het overzicht 

hebt van de weg die voor je ligt kan er niets misgaan. Een rekenvoorbeeldje 

leert dat je met een snelheid van vijfentachtig kilometer in het uur met een 

remvertraging van vier meter per seconde in zes seconden en een remweg van 

72 meter tot stilstand komt.  

2. durf te remmen 

Eenmaal met hoge snelheid op geringe afstand van een pittige haarspeldbocht 

dient er geremd te worden. Leer omgaan met de remeigenschappen van je fiets 

en probeer daar het maximale uit te slepen. De praktijk leert dat de voorremmen 

het krachtigste zijn. Door de vertraging die je ondervindt tijdens het remmen 

komt de druk namelijk voor het grootste deel op het voorwiel te staan. Het 

achterwiel verliest aan druk en heeft daardoor de neiging bij zware rembelasting 

weg te slippen. Daarmee is dan ook direct de bottleneck of belemmerende factor 

in het remmen genoemd, want die is niet zoals velen menen het blokkeren van 

het voorwiel met het zogenaamde saltoeffect tot gevolg. Sterker nog, 

wiskundige bewijzen geven aan dat, vanwege het relatief laag gepositioneerde 

zwaartepunt, het onmogelijk is bij hoge snelheden met de fiets en al over de kop 

slaan. 
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3. houd je aan de basisregels van de bochtentechniek 

Remmen voor aanvang van een bocht, in de bocht zelf niet meer remmen, of het 

remmen tot het uiterste beperken. Voor zover mogelijk op de beschikbare rijstrook 

de ideale lijn volgen, om niet onnodig plat te hoeven gaan liggen. Je fiets in één 

ruk in de juiste lijn smijten, niet nog halverwege de bocht afwijken van deze lijn. 

4. neem een aerodynamische houding 

Maak je zo smal mogelijk, het hoofd op het stuur en een bolle rug voor een zo 

klein mogelijk frontaal oppervlak en mooie geleiding van de lucht. Ik houd er zelf 

van om in overzichtelijke gedeelten van een afdaling het stuur op een 

onderhandse manier vast te houden, een imitatie van Paolo Savoldelli, een van de 

grootste kunstenaars in het dalen uit het profpeloton.  

5. kijk de kunst af 

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Indien de ideale lijn van de 

voorganger wordt gevolgd kan er in principe niets misgaan. Het profpeloton telt 

naast de reeds genoemden nog enige andere topdalers zoals Richard Virenque, 

Francesco Casagrande en Laurant Brochard. Beschouw deze mensen wanneer ze 

verschijnen op de televisie, analiseer hun manouvres en neem eventueel 

belangrijke passages op met behulp van de videorecorder. 

6. leer het wegwerkpersoneel kennen 

Na mijn ervaringen met het dalen in de Franse Alpen ben ik tot de conclusie 

gekomen dat het personeel dat de wegen heeft aangelegd rekening heeft 

gehouden met het verkeer. Dit wil zeggen dat zeer zelden een haarspeld 

onverwachts voor je wielen opdoemt. Flauwe bochten waarvan het einde buiten 

het zicht ligt kennen op zeer weinige uitzonderingen na geen onvoorspelbaar 

einde. Eénmaal gebeurde het mijzelf dat ik met hoge snelheid in een flauwe bocht 

gedwongen werd plotsklaps sterker bij te sturen dan mogelijk. Enige oplossing: 

Het stuur weer rechtuit en vol in de remmen. 

 

Tot zover de informatieverstrekking, 

 

uw aller professor in de velodynamica  



De Marmotte 
 

Startnummer 2895, dus behoorlijk achteraan starten. Ongeveer een kwartier nadat 

de eersten gestart zijn, passeer ik de startstreep. En dan hard doorrijden. Zoveel 

mogelijk mensen inhalen voordat de Croix de Fer begint. Op de Croix de Fer is het 

druk, langzaam sleept de stoet zich voort en ik doe mee, probeer ook nu weer 

zoveel mogelijk mensen in te halen. Daarna lekker afdalen, volle bak, en ik denk 15 

kilometer vlak, waarbij ik hard doorrijd om van groepje naar groepje naar Geert toe 

te rijden (die natuurlijk sneller dan ik gedaald had). Samen beklimmen we de 

Telegraphe en na de ravitaillering in Valloire begin ik alleen aan de beklimming van 

de Galibier. Ik voel me oppermachtig en blijf maar mensen inhalen. Het is lekker 

fris, een beetje motregen en bewolkt. Als eerste bereik ik de top van de Galibier, 

snel gevolgd door Geert en Sander. En hen wil ik graag voorblijven, dus zonder 

een jasje aan te trekken begin ik te dalen. Eerst koud, later geweldig. Dalen en 

dalen, en natuurlijk ingehaald door Geert, dus dan jagen, jagen. Eindelijk, na (te ) 

veel inspanning in het groepje van Geert terecht gekomen. Teveel kopwerk 

gedaan in andere groepjes en van groepje naar groepje gereden. En dan, op het 

moment dat ik net aan een banaan begin, rijdt Geert weg uit het groepje waar we 

inzitten. Hij krijgt twee mensen mee waaronder een triatleet. Banaan weggepropt 

en achtervolgen, waarna ik tot aan de voet van de Alpe d’Huez (tien km?) zwem 

tussen de groep en Geert + koplopers, met zo’n 40 km/h. Zonder dat ik zie dat 

Geert rustig onderaan de Alpe een beetje staat bij te tanken bij de koek & sopie, 

trap ik keihard de Alpe op. En toen stortte ik in. Het was het begin van de 

zwaarste 1,5 uur van mijn leven. Ik kan amper op mijn fiets blijven staan. In het 

begin was ik nog bang dat ik ingehaald zou gaan worden door Geert, Sander of 

Joost. Een paar bochten later (wat duurde het lang van de ene naar de ander 

bocht… En het waren er 21!) kwam (de volgorde zou net anders kunnen zijn) Geert 

over me heen, iets later gevolgd door Sander en Joost. Van Joost nog water 

gekregen, en die schijnt net als Sander iets gezegd te hebben. Ik vraag me nog 

steeds af wat. Inmiddels maakte het me ook niets meer uit dat ze me hadden 

ingehaald, ik wilde alleen nog maar afstappen, omkeren, afdalen, niet-fietsen. 

Nooit gedacht dat het mij nog eens zou overkomen, maar ik ben even afgestapt, 

kon echt niet meer. Twintig renners passeerden en ook ik stapte weer op de fiets. 

Daarna nog twee keer afgestapt, geplast, op het asfalt gelegen, mijn fiets kapot 

gewenst, twee Grany’s gegeten, waarna het een stuk beter ging (hongerklop?). 

Uiteindelijk boven aangekomen, een geschenk. Van mijn fiets afgevallen, door 

Joost, Geert en Sander op een stoel geholpen en een half uur van de wereld 

geweest. Eindtijd: 8:19:23, twee minuten en 23 seconden te laat voor goud, dat is 

80 meter per uur te langzaam gefietst.  

Samengevat: 161 kilometer koersen en 13 kilometer hel. 

Volgend jaar weer. Wie nog meer? 

 

Jan Willem 
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Geachte leden, met veel trots stel ik aan u voor: onze tien licentiehouders. Deze 

groep bestaat uit vijf Sportklasse A en vijf Sportklasse B licentiehouders. Wat 

houdt dat in? Als je wedstrijd wil gaan rijden, dan neem je (via de Domrenner, 

namelijk via mij) een wedstrijdlicentie bij de KNWU. Je mag dan deelnemen aan 

wedstrijden in jouw categorie, waarbij ook van alles geregeld is zoals verzekering 

tijdens deelname et cetera.  

 

Sportklasse A (f 223,- per jaar): voor de gemotiveerde renner die op aardig niveau 

rijdt, maar geen amateur is en geen tijd/zin heeft om dat met veel te veel trainen te 

worden. 

 

Sportklasse B (f 100,- per jaar + f 7,50 per wedstrijd): voor de renner die graag wil 

zien wat wedstrijdrijden is, maar niet zoveel traint of zoveel talent heeft dat hij 

meteen voorin meekan bij Sportklasse A of de elite. Bij Sportklasse B kan je met 

niet al te veel training voorin meerijden, waar je bij Sportklasse A bij dezelfde 

training pelotonvulling zou zijn en er waarschijnlijk snel afwaait. 

 

En dan nu… de Domrenner-equipe: 

 

Sportklasse A 

- Geert Scholma. Goed in alle disciplines. Heeft een aardige sprint in de benen, 

kan goed klimmen en ook tijdrijden. Een klassementsrijder, die hoge ogen 

kan gaan gooien bij de Tour in 2001. Oppassen Armstrong! 

- Ralph Meijer. Rouwdouwer, gemaakt voor criteria. Heeft het vorig jaar in de 

Giro geprobeerd, maar kon in de bergen niet mee. Won nog wel twee 

tussensprints en werd tweede in de tijdrit, na Elli/Lelli/Belli of zo. 

- Don de Leeuw. Erg serieus met zijn sport bezig. Is in zijn vrije tijd arts, om zijn 

zestiende gele fiets te kunnen financieren, want de sponsor had het na drie 

fietsen wel gehad. Vindt eigenlijk alles wel leuk, dus je kan hem verwachten 

in de voorjaarsklassiekers, maar ook in de kleinere ronden. De Tour, Giro en 

Vuelta zijn nog iets te hoog gegrepen. 

- Gesinus Heusinkveld. Klein breed bijdehand mannetje. Maakt niet alleen 

indruk in het peloton met zijn ruige criteriumkwaliteiten, maar ook met zijn 

vervaarlijke blik. Iedereen herinnert zich nog wel het voorval bij Parijs – 

Roubaix twee jaar geleden, waar hij in de eindsprint zijn tegenstander even 

aankeek, die daarna van zijn fiets af stuiterde. 

- Joost Hectors. Tactisch zeer goed. Zonder dat je de pijn van zijn gezicht kan 

aflezen, rijdt hij iedereen er, vaak onverwachts, af. Met zijn wapperende 

lokken onder zijn helm uit zit hij voorin het peloton, scheldt niet, maar houdt 

goed stand. Waarschijnlijk de meest betrouwbare knecht die Ulrich ooit 

gehad heeft, al gaan er geruchten dat US Postal hem gaat wegkopen 

volgend seizoen. 

 

Sportklasse B 

- Rien van Noort. Heeft vaak Durand-neigingen, in bijvoorbeeld de Midden-
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Nederland Competitie, aanvallend renner en nooit te lui om samen te werken 

voor een ploeggenoot. Houdt het overzicht. Laatste puntje over Rien: hij is 

apotheker in zijn vrije tijd… 

- Tijs Wouda. Ja, Tijs… Wegens een knieblessure uitgeschakeld en tegelijkertijd 

door de UCI geschorst wegens overmatig drankgebruik en zwart geverfd 

haar. Hopelijk volgend jaar weer terug bij de profs? Is altijd een grote belofte 

geweest, het moet er alleen nog uitkomen. 

- Jan Willem Leeuwis. Dit jaar iets minder dan vorig jaar, te weinig getraind maar 

komt aardig mee. Had zijn zinnen gezet op een mooie Alpenrit, maar werd er 

door twee 80-plussers, enkele dames, een grote groep veteranen (40 – 60 jaar) 

en alle klassementsrijders eraf gereden. Er gaan geruchten dat hij de wedstrijd 

slecht had ingedeeld. 

- Frank van der Velden. Niet gemaakt voor te lange wedstrijden. Rijdt optimaal 

als er sprake is van situaties die tactisch ingewikkeld liggen, in tijdritten iets 

minder. Wordt waarschijnlijk volgend jaar prof bij Saeco om het treintje voor 

Cipo aan te trekken. Is al gesignaleerd in Monaco samen met Cipo, sigaar in 

de ene hand, glas cognac in de andere en omgeven door mooie vrouwen. 

- Sander Smits. Het talent van 2000. Heeft zich op zo’n manier in de Alpen laten 

zien, dat voor iedereeen vaststaat dat hij de opvolger gaat worden van 

Pantani. Is eigenlijk net iets te licht om ook klassementsrijder te worden, maar 

hij is nog jong. Voelt zich op het vlakke duidelijk minder op zijn gemak en 

emigreert zeer waarschijnlijk binnenkort naar de Dolomieten. Good luck, 

young Sandero Smitsi. 

 

Jan Willem Leeuwis 



 



 

 

 

 

 

 

 

"Een wans is een kruising tussen een vlieg en een kever" - Sander Smits 

 

"Ik ga volgend seizoen een sportklasse-B licentie nemen, of misschien dit 

seizoen al vanaf september" - Peter Hoogenboom 

 

Tijdens de eerste domrenner borrel op het terras van het Ledig Erf: 

Frank VDV "Ik rook en zuip alleen nog maar" 

Sander Smits "Je bent dus een soort Tijs Wouda" 

Frank VDV "Nee, ik ben nog erger" 

 

"Als je niet fietst houd je zo veel tijd over om te eten" - Rien van Noort 

 

"...toen zat ik nog aan de doping, ik had namelijk nog geen licentie" - Tijs 

Wouda 

"Heb je nu dan een licentie?" - Rien van Noort 

 

"Volgend jaar rijden wij de Marmotte binnen de 7'30 uur en finishen bij de 

eerste 100" - Sander Smits, Jan Willem Leeuwis en Geert Scholma 
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Trainingen:  
Maandag: Training, tijdens vakantie zonder trainer 

Dinsdag: Rustige training (samen met A-Es
2
) 

Woensdag:  Tempoclub-training 

Vrijdag: Training met Softijs, vertrek bij Galgenwaard 

 

Alle trainingen vertrekken om 18.30 uur bij Olympos, tenzij anders 

vermeld. 

 

 

Wedstrijden/Evenementen: 
 
Zondag 17 september  NSK Tijdrijden,  

   Ploeg+Individueel, Utrecht 

Zondag 24 september NSK Criterium, Enschede 

 

Interne Tijdritcompetitie: 

Dinsdag 8 augustus      Tijdrit van de grote schaatsvierkamp  

Dinsdag 12 september Extra tijdrit (parcours vooralsnog  

      onbekend, suggesties zijn welkom) 

    

Toertochten/Kampen (meer info: Sander): 

20 augustus Van bult tot hucht 

25-27 augustus Introkamp 

1 september Criquielion 

 

 

Triathlons (meer info: Thijs): 

6 augustus Eilanden Triathlon Vinkenveen 

13 augustus studenten cirquit Leiderdorp 

14 augustus Veenendaal 

24 september Triotriathlon Amersfoort 

 

Interclubwedstrijden ‘dames zonder licentie’  regio midden 

zo 13 augustus Olympia, Amsterdam 

za 19 augustus Kennemerland, Beverwijk 

zo 10 september Eemland, Amersfoort 

za 16 september Stadion, Nieuwegein 
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Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Soort Lid 

Clemens Bokel I.B.B. 219 3582 ZS Utrecht 030-2512616 Donateur 

Irene van de Broek 1e Brandeburgerweg 80 3721 ML Bilthoven 030-2293837 Lid 

Casper Buitendijk Potgieterstraat 28 bis 3532 VS Utrecht  Lid 

Tim Damen J.P.Coenstraat 135 bis 3531 ES Utrecht 030-2949517 Lid 

Martin Diaz Merellaan 22 3722 AL Bilthoven 030-2282038 Lid 

Ronald Franken Cambridgelaan 549 3584 DJ Utrecht 030-2518267 Lid 

Olaf Frasa Vuurvlinderberm 70 3994 WJ Houten 030-6371711 Lid 

Maartje Frijlink Annastraat 23 3512 GP Utrecht 030-2318377 Lid 

Ruben Geersse van Lieflandlaan 14 3571 AB Utrecht 030-2615787 Lid 

Edward van Geest IBB 61 3582 VS Utrecht 030-2510305 Donateur 

Mark de Groot Burg. de Withstraat 62 3732 EM De Bilt 030-2213298 Lid 

Joost Hectors IBB 57 3582 VP Utrecht 030-2510151 Licentie 

Thijs Heus Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 030-2231053 Lid 

Gesinus Heusinkveld Cambridgelaan 203 3584 DZ Utrecht 030-2544991 Licentie 

Peter Hoogenboom Filippijnen 57 3524 JJ Utrecht 030-2886522 Lid 

Emiel Joustra Toermalijnlaan 65 3523 BG Utrecht 030-2522729 Lid 

Ilus Kasbergen Godfried Bomansweg 6 3446 ZN Woerden 0348-453461 Donateur 

Bram van Kester Merwedestraat 48 3522 XP Utrecht 030-2890311 Lid 

Dirk-Sytze Kootstra Warande 166 3705 ZM Zeist 030-6950855 Lid 

Gert Jan Kreeft Burg. Reigerstraat 5 3581 KJ Utrecht 030-2343285 Lid 

Carlijn Langeveld IBBlaan 217 3582 ZS Utrecht 030-2518485 Lid 

Don de Leeuw van Schendelstraat 189 3511 MC Utrecht 030-2322905 Licentie 

Jan Willem Leeuwis Dahliastraat 11 3551 ST Utrecht 030 2435946 Licentie 

Erik van de Lippe Goedestraat 77 3572 RP Utrecht 030-2763733 Donateur 

Stijn Maas Briljantlaan 52 3523 CG Utrecht 030-2519661 Lid 

Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030-2732487 Lid 

Stijn Maas Springweg 47a 3511 VJ Utrecht 030-2332016 Lid 

Maaike Martens van Ostadelaan 165 I 3583 AH Utrecht 030-2513498 Lid 

Ralph Meijer van Lieflandlaan 96 3571 AG Utrecht 030-2718747 Licentie 

Joris van Nieuwstadt Warande 54 3705 ZD Zeist 030-6952207 Lid 

Suzanne Noordhoek I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Lid 

Rien van Noort I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Licentie 

Michiel van Oers H.F. van Riellaan 44 3571 WB Utrecht 030-2732960 Lid 

Barend Rip Cambridgelaan 289-4 3584 DZ Utrecht 030-2516647 Lid 

Joost Rommes Tolsteegplantsoen 12 I 3523 AD Utrecht 030-2541884 Lid 

Klaas van Schelven Emmalaan 15 3581 HM Utrecht 06-26606285 Lid 

Geert Scholma Warande 33 3705 ZC Zeist 030-6952445 Licentie 

Eeke Sinnema Albatrosstraat 2 bis 3522 RR Utrecht 030-2897320 Lid 

Sander Smits 't Goylaan 78 I 3525 AJ Utrecht 030-2897688 Licentie 

Hillie van de Streek Impalastraat 31 3523 PJ Utrecht 030-2515865 Donateur 

Vincent Talsma van Lieflandlaan 8   Utrecht 030-2731967 Lid 

Karen Teunissen St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Lid 

Frank van der Velden St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Licentie 

Stef Vorstermans Godfried Bomansweg 6 3446 ZN Woerden 0348-453461 Donateur 

Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Licentie 



Redactieadres: Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 
 


