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Naar het schijnt behoort dit stukje tekst vol-
gens de meeste Domrenners tot het minst 
interessante katern in het Buitenblad. Nu 
leent het format zich ook niet voor specta-
culaire onthullingen of olijke kwinkslagen die 
de lezer een glimlach op het gezicht doen 
toveren. Niets van dat alles, meestal is het 
redactioneel een gortdroge opsomming 
van feiten, verstoken van elk soort engage-
ment. Het is een soort van uitgeschreven 
inhoudsopgave waarin amateuristisch 
bruggetjes worden geslagen tussen onder-
werpen die zelfs voor de grootste nul te sim-
pel zijn, chapeau, hulde, laat maar. Nee, 
dan dit, zult u denken: vuige azijnpisserij, 
aanstellerig gejammer, een mes in de rug 
voor alle goedbedoelde redactionelen van 
weleer. Dat kan, maar er is geen haar op 
mijn rug die er over denkt om in de aloude 
fout te vervallen, sterker nog vanaf nu 
wordt het redactioneel anders, misschien 
zelfs beter. Noem het hartstocht, hoewel 
de wanhoop over de afwezigheid daarvan 
het gevoel vaak weet te voeden. Noem 
het een huwelijk tussen de eerste opge-
slagen pagina en de rest van dit periodiek, als 
overspel met je wettige echtgenoot. Noem 
het een vraag die een aanbod schept, niet 
een aanbod dat de vraag impliceert. Noem 
het toeval, maar wellicht valt het ons toe. 

Noem het een revolutie: uitsluitend door het 
eigen systeem te kritiseren, niet dat van een 
ander. Wie zijn handen wast in onschuld en 
dat niet onder ogen ziet, wiens eigen inte-
griteit nog zijn grootste zorg is in deze wereld, 
die moet zich niet met revoluties bemoeien. 
En dat doen we, het is onze zorg!

Namens uw redactie,

vM
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Advertentie:

Wil jij Utrecht beter leren kennen?

Meld je aan als bezorger en ontdek zo de 
mooiste plekjes van de Domstad!

De redactie is op zoek naar enthousiaste fietsers (m/v) die tegen een kleine 
vergoeding het Buitenblad willen rondbrengen.

Mail naar buitenblad@domrenner.nl
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De puntjes op de ‘e’
van de voorzitter

Traditiegetrouw vindt er elk jaar bij de Dom-
renner opnieuw eenzelfde voorval plaats: 
wéér het eerste Buitenblad aan het prille 
begin van een nieuw bestuursjaar. Met 
enerzijds traditie en anderzijds vers bloed 
is de redactie druk bezig geweest met het 
opzetten van opnieuw een, naar ik ver-
wacht, imposant boekwerk. Bij voorbaat 
dus: hulde!

Hoewel het lezen van dit Buitenblad een 
dagtaak zal zijn (of is het te ver gegrepen om 
te denken dat de stap naar een gebonden 
editie niet ver meer is?), gaat andere da-
gen het gewone leven onverminderd door. 
Bekende activiteiten zijn dit jaar reeds de 
revue gepasseerd, zoals de ALV, Sinterkerst 
en de Licentiehoudersvergadering. Bij Sin-
terkerst kwam een Domrennercreativiteit 
aan het licht elk jaar groter wordt, prachtig!
Ook zijn er gebeurtenissen die minder vaak, of 
liever, voor het eerst voorkomen. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld een kandidaat-voorzitter 
die vlak voor de ALV nog even met fiets en 
al de sloot in duikt, een turbulente Schreeuw 
die bewegingsvrijheid krijgt door de taal-
barrière opgelegd door de buitenwereld 
weg te nemen en een bestuursweekend 
waarin de bestuursleden ‘elkaar beter wil-
len leren kennen’. De afgelegen locatie 
in het onderbevolkte Drenthe kan menig 
Domrenner en Schreeuwvirtuoos natuurlijk 
een bron van inspiratie zijn, echter: what 
happened in Drenthe, stays in Drenthe!

Tijd om weer vooruit te kijken naar komende 
activiteiten. Uit eigen ervaring heb ik ge-
leerd dat het nog eens wil gebeuren dat alle 
genoemde data van activiteiten bij het ont-
vangen van het meest recente Buitenblad 
reeds gepasseerd waren. Gelukkig is hier het 
internet een redder in nood!
Maar goed, de vooruitblik: zaterdag 20 
december hopen we op een grote opkomst 
bij de Clubkampioenschappen Cross/MTB. 
De dag erna is het moment aangebroken 

van het Baandagje, waar ik hoop dat oude 
records zullen sneuvelen! Twee weken zal 
het vervolgens bestuurlijk gezien rustig zijn. 
Wel wordt dan nog de ontdekte hoopge-
vende mogelijkheid besproken om Oud-
Domren-ners hun KNWU-licentie te laten 
houden. Na de vakantie staat voor de eerste 
dinsdag van januari de Nieuwjaars-
borrel op het program. Tenslotte wordt op 
19 februari het Gala georganiseerd, waar 
alleen de Domrenners het feest compleet 
weten te maken!

Joost Vermuë
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Voorzitter - Joost Vermuë

Voor wie mij niet kent, zal ik me bij deze even 
voorstellen. Mijn naam is Joost Vermuë (die 
puntjes op de ‘e’ vallen helaas nog onder 
enige discussie) en vanaf eind oktober zal 
ik als voorzitter plaatsnemen in het bestuur 
2008-2009.

Aangezien bovenstaande nog verre van 
een volledige inleiding is, maar wel de kern 
daarvan, hoop ik dat de meeste mensen na 
deze zin toch volledig af zullen haken omdat 
wat volgt lang niet altijd even interessant is. 
Echter, voor die enkele diehards zal ik toch 
beginnen bij het begin: op 14 maart 1988 
zag ik het eerste levenslicht in mijn ouderlijk 
huis in Berkel-Enschot. Daar zat ik op de basis-
school, de middelbare school volgde ik in 
het nabijgelegen Tilburg: elke dag dus heen 
en weer fietsen. Weinig wist ik toen van 
mijn latere liefde en belangstelling voor de 
mooie wielersport. Vroeger, heel vroeger 
deed ik ooit nog aan voetbal en tennis, maar 
dit waren niet mijn dingen. Ik zwom liever; ik 
heb dan ook vele zwemdiploma’s gehaald 
en heb zelfs enkele jaren zwemles gegeven 
aan kleine kotertjes.

Toen ik 17 en 18 was ben ik in de wintermaan-
den met mijn vader gaan mountainbiken in 
de Loonse en Drunense duinen. Ongeveer 
in diezelfde periode ben ik begonnen 
met wielrennen, toen nog op zo’n oude 
stalen ros. Ook dit deed ik met mijn vader en 
enkele van zijn vrienden. Op mijn 18e 
begon ik met autorijlessen en mijn rij-instruc-
teur had me uitgenodigd met zijn ouwe lullen-
groepje mee te komen fietsen. Nu, terug-
kijkend op deze periode, bleken deze training-

en vrij veel overeen te komen met de huidige 
PETRA-trainingen. Het enige verschil was 
dat de leeftijd bij de PETRA gemiddeld 
enkele tientallen jaren lager ligt en dat de 
afstanden bij nu wat langer zijn. Edoch, terug 
naar mijn verleden. Een jaar volgde waarin 
ik mijn grenzen verlegde en een jaar op een 
Amerikaanse universiteitscampus besloot 
te gaan wonen en studeren. Daar kocht 
ik een racefiets, er was een studenten 
wielervereniging, maar toch werd er maar 
zelden gereden. Als fietsende Nederlander 
noem je zoiets een slecht jaar, maar als je 
dat niet meetelt was het een verschrikkelijk 
leuk jaar!

Sinds ik in Utrecht woon ben ik meer gaan 
fietsen, er meer van gaan genieten en heb 
ik reeds de machtige bergen van Limburg, 
de veel bevochten Ardennen en de Bour-
gondische Franse Alpen mogen ontdekken. 
Vervolgens werd ik gevraagd om kandidaat 
te worden voor het bestuur met de taak als 
voorzitter. Mij lijkt dit enorm leuk om te doen, 
sowieso is dit weer een hele nieuwe ervaring, 
daarnaast is dit gewoon een mooie manier 
om nog meer voor de vereniging te doen 
en om andere Domrenners nog beter te 
leren kennen. Ik zie dus zeker uit naar het 
komende jaar met mijn bestuurstaak (o.v.), 
het nieuwe bestuur (o.v.) zelf en alles wat 
komen gaat. Alsof dat nog niet genoeg is, 
hoop ik verschillende wedstrijdparkoers-
en onveilig te gaan maken en natuurlijk 
gewoon te genieten van alles dat op mijn 
pad zal komen.

Of ik nog genoeg tijd overhoud voor een 
leven… dat mag Joost weten!
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Secretaris - Petra Stranger

Griaß Eich! Ik ben dus die Oostenrijkse die 
sinds 2005 bij de Domrenner fietst. Ik woon 

inmiddels ruim vijf jaar in Nederland. Waar-
om ik hier ben komen wonen? Mijn ex was 
Nederlander en ik ben met hem hier naar-
toe gekomen. Toen het uit ging was ik net 
begonnen met een studie fotografie aan 
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de kunstacademie en dat vond ik zo leuk 
dat ik maar ben gebleven. Sinds afgelopen 
juni ben ik klaar met deze studie en mag ik 
me officieel fotograaf noemen (ik doe geen 
bruiloftsreportages jongens!). 

Ik ben opgegroeid in het bergdorpje Haus 
im Ennstal. Mijn sport nr. 1 was en is nog altijd 
skiën. Helaas kan dat niet echt in Nederland 
maar als ik niet geblesseerd ben geef ik nog 
steeds skiles op de skipiste in Nieuwegein. 

Fietsen is, toen ik in Oostenrijk woonde, nooit 
in me opgekomen. Wij Oostenrijkers fiet-
sen nooit, misschien de stadsmensen maar 
wij bergmensen niet. Toen ik in Nederland 
kwam was dat dan ook even wennen voor 
mij. Ik vond op de stadsfiets fietsen al eng. Ik 
kon het wel maar al die auto’s en bussen die 
langs je heen razen, dat vond ik maar niks. 
Op een gegeven moment leerde ik Geert 
kennen en toen moest ik wel gaan fietsen. 
De grap was dat Geert helemaal niet wilde 
dat ik ging fietsen. “Dat hoef je niet te doen, 
vooral niet als je het alleen voor mij doet.” 
Maar ik was wel heel nieuwsgierig. En toen 
Geert een half jaar naar Spanje ging ben ik 
voor de eerste keer mee gegaan met een 
zaterdagtraining van de Domrenner zonder 
het aan hem te vertellen.

Iedereen kende me toen alleen als de vr-
iendin van. Maar in de lente van 2006 
heb ik ze laten zien wie Petra is door een 
rustige woensdagtraining, de huidige PETRA 
training, te introduceren zonder dat met 
het toenmalige bestuur te overleggen. Dat 
was wel een gekke actie zeg! (Niet doen 
jongens, anders moet ík dit jaar boos wor-
den!) Sinds ik lid ben heb ik in meerdere 
commissies gezeten waaronder de lustrum-
boekcommissie. 

Nou en het komende jaar zal ik dus sec-
retaris van de Domrenner zijn. Nee jongens, 
dat is niet alleen de ledenadministratie 
bijhouden en de notulen typen. Als secretaris 
hoor je ook nieuwe leden hartelijk te verwel-
komen op hun eerste training. Mijn doel is 
dat nieuwe leden na deze training met het 
idee naar huis gaan dat ze de volgende 
training zeker weer zullen komen. Bovendien 
hoor je leden die al geïntegreerd zijn in de 
vereni-ging enthousiast te maken voor het 
rijden van wedstrijden, hier heb ik het vooral 
over de vrouwelijke leden, en het deel-
nemen aan Domrenneractiviteiten. 

Met moederlijke liefde zal ik waken over 
onze leden. Pfiat Eich!
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Penningmeester - Linda 
Groenveld

En nu een stukje van Linda Groenveld: voor 
alle financiële zaken!

23 jaar geleden ben ik geboren in Niezijl, een 
dorpje dat zo klein is dat het bijna niet te zien 
is op Google Earth. Ik ben opgegroeid op de 
‘Knobbemaheerd’, jaja, mijn vader is een 
echte koeienboer! Eigenlijk heb ik mijn hele 
leven in de provincie Groningen gewoond 
tot 1 jaar geleden..

Na de Mavo en Havo ben ik naar de Pabo 
gegaan, want ik dacht dat ik het wel leuk 
zou vinden om de rest van mijn leven ‘juf 

Linda’ genoemd te worden. Maar na 4 jaar 
had ik er genoeg van, dus ik ben nu bezig 
met een heel andere studie: orthoptie. Ik 
zal er ook maar even bij vertellen wat het 
inhoudt, omdat het een vrij onbekende stu-
die is aangezien in het afgelopen jaar maar 
tien mensen zijn afgestudeerd. Orthoptie 
is een hbo-studie gericht op de ogen, het 
gaat over scheelzien, dubbelzien of we be-
handelen bijvoorbeeld kinderen met een lui 
oog. Erg interessant!

Sporten doe ik al zolang ik me kan herin-
neren. Ik ben begonnen met paardrijden 
(wat natuurlijk bijna elk basisschoolmeisje 
als hobby heeft...) en ik heb ook fanatiek 
wedstrijden gereden. Tijdens de Pabo ben 



ik lid geworden van de roeivereniging Gyas. 
Omdat ik iets groter ben dan gemiddelde 
dames, kreeg ik de tip om te gaan wed-
strijdroeien, wat mij zelf ook een leuk idee 
leek! Ik ben anderhalf jaar in training ge-
weest voor het wedstrijdroeien. Eerst in de 
acht en later in de vier zonder stuurman, 
waarmee we zelfs op trainingskamp naar 
Sevilla zijn geweest (heerlijk in de winter toen 
het hier heel hard vroor en daar was het 20 
graden!). Helaas moest ik wegens een bles-
sure stoppen met het wedstrijdroeien. Na 
veel fysio’s, sportartsen en chiropractor had 
ik de hoop maar opgegeven om ooit weer 
te roeien.
Wielrennen heb ik altijd al leuk gevonden en 
dit leek mij een erg goed alternatief.

Vorig jaar ben ik lid geworden van de Dom-
renner. Ik dacht: nieuwe studie, nieuwe 

stad, dus ook een nieuwe sport (én dan ook 
maar een nieuwe fiets)! In het voorjaar heb 
ik een licentie genomen en ben ik erachter 
gekomen hoe mooi het is om wedstrijden te 
rijden. Komend jaar ben ik van plan om nóg 
fanatieker te trainen en ik zal ook wat vaker 
aan de start van een wedstrijd verschijnen. 
Tot nu toe ben ik binnen de Domrenner nog 
niet heel actief geweest, maar daar gaat 
komend jaar verandering in komen. Ik zal er-
voor zorgen dat de financiële zaken van de 
Domrenner als een gesmeerde fiets zullen 
rijden. Ik heb er zin in!
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Sport- & Orthopedische revalidatie

“Van Huis & Van ’t Klooster”

- Fysiotherapie en manuele therapie 

- Expertisecentrum knie & schouder

- Medisch testen en trainen

Catharijnesingel  82    Utrecht,  tel. 030-2317551
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PR/Sponsorcommissaris - Jasper 
Hentzen

Ik mag mezelf op dit A4-tje voorstellen. Beter 
gezegd ik moet me voorstellen en mag daar 
maximaal één A4-tje voor gebruiken. De 
kenner weet natuurlijk dat zo’n levensver-
haal als dat van mij nooit op zo’n klein stukje 
papier past. Ik zal echter m’n best doen om 
m’n biografie zo bij te snijden dat het krap 
aan gaat passen.

Ik kwam als 3e kind van m’n ouders ter 
wereld in Utrecht en kreeg de naam 
Jasper mee. Samen met wat doopnamen 
en m’n achternaam Hentzen komen we op 
de verbastering ‘Jentzen’ uit die gretig af-
trek vind binnen de Domrenner. Doordat ik in 
Utrecht ben geboren ben ik hierdoor een 
zelf uitgeroepen ‘local’. Na mij kwam m’n 
kleine zusje nog ter wereld en m’n broer 
en zus maken het kwartet dus compleet. Er 
was altijd wel iemand om ruzie mee te zoek 
en/of om gewoon mee te ravotten. Op-
gegroeid in de Utrechtse wijk Oog in Al en 
nog een klein uitstapje gemaakt naar De 
Meern. Mij beviel het hier niet en ben weer 
vrij snel terug verhuisd naar Utrecht waar ik 
nu aan m’n 5e jaar op kamers ben begon-
nen. 
Ben begonnen met de studie Biologie en 
ben met omzwervingen uitgekomen op de 
HBO-studie Ruimtelijke Ordening & Plano-
logie. Deze studie bevalt me uitstekend en 
daar knal ik momenteel als een trein door-
heen.
Ben m’n studententijd begonnen met roei-
en en moest hier na een jaar aan de kant 
te hebben gestaan met een blessure mee 

ophouden. Was naast het roeien al af en toe 
op een racefiets te vinden en heb dit toen 
verder opgepakt. Dit is helemaal de foute 
kant op gegaan en heb nu al een paar jaar 
last van het wielervirus. Dit zit vrij hardnekkig 
in m’n DNA ingeweven. In de zomer ben ik 
voornamelijk op de racefiets te vinden en is 
geen col me te hoog. In de winter vertoef ik 
voornamelijk op de mountainbike vanwege 
de slechte weersomstandigheden. Ook dit 
heeft me sinds vorig jaar gegrepen en in de 
weekenden wil ik dus altijd wel afreizen door 
het hele land op zoek naar mooie MTB ge-
bieden. 
Verdere hobby’s zijn squash, borrelen en 
koffie.

Binnen de vereniging ben ik naast actief 
lid ook (hoofd)redacteur bij het Buitenblad 
geweest. Door m’n bestuursfunctie als PR-
commissaris zal ik wel bij het Buitenblad 
blijven maar gaat dit op een lager pitje. 
Verder probeer ik gewoon genoeg tijd vrij 
te houden zodat ik veel kan blijven fietsen 
want dat is toch wat me het meeste bind 
met de vereniging naast de gezelligheid.

Mocht je nog meer willen weten; kom ge-
woon naast me fietsen. Dan steek ik van 
wal. Schijnt dat jezelf niks hoeft te zeggen en 
als-nog heb ik een topgesprek. Laagdrem-
peliger kan het volgens mij niet? 

Hopelijk zie ik jullie allemaal regelmatig dit 
aankomend bestuursjaar dat naar mijn 
inzien een sportief en gezellig jaar gaat wor-
den! Geen valpartijen, schade en blessures, 
maar een mooi jaar koersen op het scherpst 
van de snede! 

Wedstrijdsecretaris - Matthijs 
Kuipers 

Na een jaar warmgelopen te hebben als 
voorzitter van onze mooie vereniging maak 
ik mij nu op voor de taak der taken, de be-

langrijkste post in het bestuur, de job waar 
elke Domrenner van droomt: die van wed-
strijdcommissaris. Een erg leuke post, al 
hoop ik in tegenstelling tot Nivard bespaard 
te blijven voor het ‘regenboogtrui-effect’: 
juist in dat jaar waarin je er wil staan (van-
wege een regenboogtrui, of dus vanwege 



die prachtige post van wedstrijdcommis-
saris) geplaagd te worden door blessureleed. 
Mijn intentie is namelijk ook komend jaar 
weer vol voor het wedstrijdwielrennen te 
gaan, dat maakt het stukken makkelijker om 
als wedstrijdcommissaris voldoende contact 
te hebben met de wedstrijdrenners binnen 
de vereniging.

Het is een mooie illusie dat iedereen je zou 
kennen wanneer je voorzitter bent, maar 
helaas: zo werkt het niet. Daarom nog kort 
over mijzelf. Geboren (14 november 1986) 
en getogen onder de rook van Utrecht in 
het pittoreske Zeist, daar heel kort gekorf-
bald, kort gejudood, wat langer gevoet-
bald, en uiteindelijk gaan mountainbiken 
en wielrennen. Na het behalen van mijn 
schooldiploma vervolgens gaan studeren in 
Utrecht, eerst natuurkunde, maar met snel 

een switch naar geschiedenis. Hier in Utre-
cht ben ik doorgegaan met wielrennen - bij 
de Domrenner, vanzelfsprekend - en het af-
gelopen jaar zat ik dus zelfs als voorzitter in 
het bestuur.

Komend jaar hoop ik als wedstrijdcommis-
saris een hechte groep wedstrijdrenners van 
dienst te kunnen zijn. Dat betekent in ieder 
geval zorgen voor licentiehoudersverga-
deringen en zorgen dat de ploeg tijdig in-
geschreven staat bij die mooie klassiekers 
in Brabant. Maar ik hoop ook verder van 
dienst te kunnen zijn: leuke wedstrijden uit-
zoeken, contacten met Pavis onderhouden, 
uitslagen bijhouden, zorgen voor clubkam-
pioenschappen, en natuurlijk nog veel meer, 
maar dit stukje is geen taakomschrijving van 
de functie. Hoe dan ook: at your service!
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Deze gedenkwaardige avond vond plaats 
in de kamer van Anne. Samen met Margot 
werd er heerlijk voor ons gekookt en kon-
den wij onze buikjes dan ook meer dan rond 
eten. En ik kan je inmiddels vertellen, zo’n 
door Anne gemaakte lasagne hakt erin! Als 
nieuw lid van de redactie ligt bij mij de eer 
over deze avond een stukje te schrijven en 
dat ben ik dan ook zeker van plan. 

De kamer van Anne was ruim, waardoor 
we gezellig aan haar tafel konden plaats 
nemen, terwijl zij nog druk bezig waren met 
de voorbereidingen van het eten. Wat 
de aandacht trok, waren twee enorme 
bloemen, zeer precies geschilderd op een 
van de muren, wat een talent heeft die 
Anne! Tijdens het eten kon vooral het cho-
colade-ijs op veel enthousiasme rekenen, 
maar het blauwgeruite bloesje van Mar-
got werd door velen gemist. Vooral voor 
Jentzen was dit een grote teleurstelling te 
noemen en dan was hij nog niet eens aan-
wezig, aangezien hij met z’n nogal lompe 
hoofd het hele etentje vergeten was. Dat 
verdiend op zijn minst een notering, zo’n 
bestuurslid dient zijn afspraken natuurlijk na 
te komen! Esther Dieker vond het nodig om 
haar problemen op tafel te gooien onder 
het mom van: ‘ik hou van problemen’. Waar 
dat nou ineens vandaan kwam, geen idee, 
maar een objectieve weergave van de 
avond dient dit toch zeker te vermelden. 

Na een discussie over fietsen boven een 
bed, wat me toch vrij ongemakkelijk lijkt, 
ging het gesprek verder over niet nader te 
noemen dingen. Margot hield het alcohol-
loos, aangezien ze van plan was het op een 
(coma)slapen te gooien. Wat inhield dat zij 
achteraf ook niet meeging naar de borrel, 
waar Jentzen als vanzelfsprekend niet over 
te spreken was!

Vervolgens kwam de borrel steeds dichterbij 
en zeiden er steeds meer redactieleden af 

voor die borrel. Toch vrij zwak, maar het is 
ze vergeven aangezien iedereen wel eens 
een toffer feest heeft om naartoe te gaan?!  
Uiteindelijk waren we nog met z’n drieën 
over en besloten toch maar eens de fietsen 
te pakken. Hierbij stuitten wij op een van de 
trekjes van Esther, dat wil zeggen, het om de 
2 km even glijden met je voet over de straat, 
om diezelfde straat op zijn gladheid te tes-
ten. Ach ja, laten we het er maar op houden 
dat iedereen wel eens last heeft van rare 
trekjes. Verder verliep de reis vlekkeloos en 
we kwamen dan ook ongeschonden op ’t 
Ledig Erf aan. 

Binnen was het heerlijk warm en gezellig. 
Inmiddels voelde ik een enorm blok in mijn 
buik door al het eten en na twee uurtjes 
droop ik maar weer af, aangezien ik sterk de 
behoefte had aan een bed, bank of iets dat 
daaraan verwant was om mijn buik tot rust 
te laten komen, lees ‘ach ja, iedereen heeft 
wel eens last van rare trekjes’.

Esther vond het shirt van Tim trouwens erg 
charmant staan en vroeg zich dus ook sterk 
af of het ook voor haar een goed shirt zou 
zijn. Maar dit schept enige verwarring, welke 
Tim zou er bedoeld worden? Dus daarom 
een melding voor alle personen met een 
naam die hier sterk op lijkt, vertel Esther over 
je shirt en wie weet zie je haar twee weken 
later wel in hetzelfde shirt rondbanjeren!

Het Buitenblad doet... Margot en Anne
door Simone Droog



Oproep:

De Domrenner 

Nieuwjaarsborrel

6 januari
Plaats: Café Ledig Erf

Tijd: 21:00u

Thema:

Gelukkig Nieuwjaar
Happy New Year

Feliz Navidad
Felice Anno Nuovo

Aanwezigheid Gewenst

Dresscode: Casual
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De puzzel
prijsvraag

Op zich is het idee achter deze puzzel doodeenvoudig. Zoek de woor-
den die in de lijst staan op in deze brij van letters en zet er een streep door. 
Maak die streep niet te dik want letters kunnen worden hergebruikt door 
andere woorden, dit gezien de economische malaise van tegenwoordig. Niet getreurd 
als er een paar letters overblijven, dat hoort. Want als je al die letters op een rijtje zet en 
zelf voor de spaties zorgt, dan staat daar de oplossing van deze puzzel. 
Ben jij de eerste die het goede antwoord doorstuurt aan de Redactie? Dan win je een 
extra goed gevulde magische trukendoos (zie plaatje) die je komend seizoen open 
kunt trekken om de concurrentie versteld te doen staan. De winnaar en de feestelijke 
prijsuitreiking zullen worden gepubliceerd in de volgende editie van het Buitenblad!

Het Buitenblad - nummer 1, jaargang 2008-2009

De oplossing van de puzzel (zie volgende bladzijde) is:

_ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _    _ _ _ _ _
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R D I J K K D T P A A N L P N T N 
R E I A A W O R G O E L A J E R E 
R U D B L L S N A R E A V L P E U 
I E S E V S I P E H H P S A M P K 
A I G T O K C N I C I A E R E U E 
V R U J K M E H S N A E E N O R N 
M O C O I P N S R B N O K I T E S 
H N F H M T A O D E H E E E S D A 
A E E A I A V N O O E D N B I E A 
N M R T L E I L E H M U E O V O B 
U E R B T E F R A E C R W Y A M D 
A N P S I O M A V I S S E N P N D 
S O I N C O M P E T E N T N A E O 
H O N D J E S R S T G A Y L N A B 
A A N D U W E N A A M A M O Y E A 
U N T R E K S O K M B E S T U U R 
G G G G N A R A N J E N T Z E N B

AANDUWEN
ALV
ALVTIJGER
ARCHIEF
ARNIEBOY
BAAS
BESTUUR
BRABO
DIJK
DOMRENNER
EEMLAND
EINDBAAS
FOKKING
GAY
HARD
HOER
HONDJES
HOUTVLOT
INCOMPETENT
JENTZEN
KEIHARD
MARMOTTEN
MATTIE

MAVIS
MOEDER
NEMEN
NEUKEN
OPBLAASSCHAAP
PAVIS
POEPEN
RAMPENEREN
RANGGGG
RUPERT
SAUNA
SCHOONMOEDER
SCHREEUW
SPINNEN
STOEMPEN
TREKSOK
VIS
VISBAK
WAAIER
YOMAMA



Als Domrenner kan je geheel gratis en vrijblijvend 
een offerte voor een fiets laten maken bij

Cycles Dupree

Al jarenlang de grootste sponsor en trouwste supporter

Jean Paul Dupree
Croeselaan 98

Utrecht
030 2932592

(van tevoren afspraak maken)



Lieve Domrenners, 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn 
Buitenblad coryfeeën Chris Ridderbos, Joris 
van Berkel en Sjaak Veken gestopt met hun 
werkzaamheden voor het Buitenblad. Om 
hun gemis niet al te desastreus te laten wor-
den, is de redactie versterkt met een aantal 
nieuwe mensen. Een goed moment om de 
gehele redactie maar eens voor te stellen! 

Ik zal beginnen met onze nieuwe hoofd-
redacteur: Jasper Vis. Ik vroeg hem een paar 
regels over hemzelf te schrijven zodat ik het 
kon verwerken in dit stukje en kreeg prompt 
een hele pagina! Nu weten we ook weer 
waarom hij hoofdredacteur is: hij vindt het 
leuk om te schrijven en schrijft dus ook veel, 
vooral over zijn favo onderwerpen fietsen, 
auto’s en zichzelf :). Jasper is geboren in 1985 
en kreeg al snel een obsessie voor alles met 
wielen. Maar zijn wielercarrière liet nog even 
op zich wachten want hij begon ‘pas’ op 
zijn 16e met fietsen, eerst ritjes op zijn stads-
fiets en later op de oude racefiets van zijn 
vader. Na ongeveer 2 jaar ging hij voor het 
eerst de bergen in en verruilde hij de Loco-
motief Sprinter Pavis Edition voor een heuse 
Jan Janssen Tour de France, waar hij nog 
steeds op rijdt. In September 2006 was 
Jasper het alleen fietsen zat en werd hij lid 
van de Domrenner en ging wedstrijden ri-
jden met een B-licentie. Behalve fietsen heeft 
Jasper ook andere dingen voor de Dom-
renner gedaan: hij zit/zat in verschillende 
commissies; dit jaar is hij behalve hoofd-
redacteur ook actief in de internetcom-
missie en de toercommissie.

Dan hebben we nog een Jasper in de 
redactie zitten: de oud-hoofdredacteur 
Jasper Hentzen. Omdat hij dit jaar PR/spon-
sor-commissaris is in bestuur, heeft hij be-
sloten om zijn hoofdredacteurschap over 
te dragen aan Jasper Vis. De drukte zal ook 
de reden zijn dat hij zijn stukje geheel aan 

mijn fantasie wilde overlaten (misschien niet 
zo verstandig, maar ik zal aardig en netjes 
blijven dit keer ;)). Zijn levensverhaal is ook te 
lezen ergens anders in dit Buitenblad. Jasper 
praat en schrijft veel en heeft een rijke fan-
tasie, kortom topkwaliteiten om redacteur 
te zijn voor dit leuke blad. Jasper doet dit 
dan ook al een paar jaar en ik moet toe-
geven: zijn stukjes zijn vaak goed en soms 
ook best grappig. Ik hoop dat je dit jaar niet 
te druk met besturen en fietsen bent om nog 
een paar leuke stukjes te schrijven voor het
Buitenblad!

Dan gaan we door met de nieuwe re-
dactieleden, om te beginnen met Simone 
Droog. Simone studeert scheikunde en zit 
sinds dit jaar bij de Domrenner. Ze is gebo-
ren en getogen in Almere en heeft daar 
aan wedstrijdzwemmen gedaan. Maar ja 
die baantjes worden nooit korter en de hele 
tijd hetzelfde baantje zwemmen wordt ook 
saai dus dacht ze: ik ga wielrennen. Verder 
houdt ze van fikkie stoken (daarom is ze ook 
scheikunde gaan doen). Ze zegt trouwens 
dat ze nooit fikkie meer stookt, maar dat 
geloof ik natuurlijk niet ;). Als je zin hebt om 
uit te gaan kun je Simone altijd bellen, ze is 
daar altijd wel voor te porren!

Op de ALV hebben jullie al kennis kunnen 
maken met de schrijfkunsten van het 4e re-
dactielid: Mark van Manen. Hij heeft daar een 
prachtig zelfgeschreven stuk over de perikel-
en rondom de internetsite voorgelezen. Ook 
tijdens de Sinterkerstviering liet hij zich weer 
van zijn beste kant zien, hij had namelijk 
maar liefst 2 gedichten geschreven! In sep-
tember 2002 besloot Mark zich aan te sluiten 
bij de Domrenner. Van oorsprong stroomt er 
paardenbloed door zijn aderen gezien hij 
vrijwel zijn hele leven tussen deze voor 
menigeen mysterieuze beesten heeft door-
gebracht. Het was dan ook enigszins 
verwonderlijk dat Mark koos voor 
een aanvankelijk stalen en later alu-
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De Buitenblad redactie stelt zich voor
door Esther Dieker
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minium ros. Maar diegenen die dit 
verenigingsperiodiek al wat langer lezen 
weten dat zijn jonge jaren op een Union het 
fundament hebben gelegd voor zijn liefde 
voor het fietsen (Buitenblad (2007) 11:3, p. 
28). Mark heeft een deel van zijn lidmaat-
schap vanuit de luwte gadegeslagen maar 
is nu volop actief binnen de vereniging: 
zowel als wedstrijdrenner, redactielid en in-
ternetcommissielid. Nog een mooie quote 
van Mark die ik jullie niet wil onthouden: 
“het Buitenblad was de lijm die mij bond en 
vormde de smeerolie van de vereniging. 
Het is voor mij dan ook niets anders dan een 
eer te mogen schrijven voor dit fantastische 
medium opdat eenieder de lijm zal snuiven 
en zijn of haar ketting gesmeerd zal zien met 
onze verhalen.” Ik had het niet beter kunnen 
uitdrukken!

Ik zal afsluiten met een stukje over mezelf. Ik 
ben Esther Dieker en geboren in 1986 te Arn-
hem. In 2004 ben ik in Utrecht aardweten-
schappen gaan studeren en inmiddels heb 
ik daar zelfs al een papiertje voor mogen 
ontvangen! Ik doe nu de master hydro-
logie aan de universiteit van Wageningen. Na 
mijn collegejaar in Colorado in de Verenig-
de Staten, waar ik lid was van het school-
skiteam en heel veel gesport heb, besloot 
ik in september 2007 lid te worden van de 
Domrenner. Ik had in Amerika een paar 
keer gemountainbiked en een berg op-
gefietst, dit beviel me goed dus vandaar dat 
ik besloot een racefiets te kopen en te gaan 
wielrennen. In 2008 hebben we met een 
aantal meiden een vrouwen B-licentie ge-

nomen, zodat we met zijn allen wedstrijden 
konden rijden. Helaas is hier voor mij weinig 
van gekomen, ik heb niet genoeg discipline 
en tijd om 3-4 keer in de week te trainen. Dus 
vanaf nu ben ik weer lekker recreatief fietser 
en aangezien ik dus wat tijd overhoud heb ik 
besloten me in te zetten voor de vereniging, 
ik zit dit jaar in de sponsorcommissie en in de 
redactie van het Buitenblad dus. Ik heb er 
veel zin in en ga proberen elke keer leuke/
grappige/ontroerende/enz. stukjes/pagi-
na’s te maken voor het Buitenblad!

Nou lieve leden, dit is dus de redactie van 
het Buitenblad voor komend jaar. Wij gaan 
er met zijn allen voor zorgen dat jullie 5x een 
Buitenblad op de mat horen vallen en dat er 
een mooi presentatiemagazine komt! En tsja 
vind je ons niet goed genoeg? LEVER DAN 
ZELF EEN TOP/GAAF/LEUK/SPANNEND/LIEF/
GRAPPIG/ZOETSAPPIG/ALL OF THE ABOVE 
STUKJE IN!

Groeten, ook namens de rest van de redac-
tie, Esther
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CO VAN BEEK
Uw Fietsenonderdelenspecialist

100 m2 Fietsonderdelen
Accessoires – Schoenen – Fiets

en Regenkleding

Abus – Agu – Comus – Conti
Cyclops – Lake – Shimano
Sram – Schwalbe – Terry

Springweg 16 – Utrecht
030 – 231 99 33

www.covanbeek.nl
www.bikepartsonline.nl
www.politiefiets.nl
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Donnie de Domrenner (part I)
door Jasper Vis

Het is al vroeg in de middag als Donnie 
ontwaakt. Hij kijkt om zich heen en ziet de 
enorme puinhoop die hij zijn kamer noemt. In 
de hoek liggen de oude afgedankte treksok 
van Rupert en zijn paarse opblaasschaap. 
Met beiden heeft Donnie al vele intieme 
momenten meegemaakt. 

Snel pakt hij zijn koersbroek van zijn stoel. 
Gewapend met zijn koersbroek gaat Donnie 
op zoek naar zijn shirt. Na enig zoeken vindt 
hij zijn shirt onder de stapel ‘boekjes’ die hij 
onderin zijn kast verstopt. Hoe zijn shirt daar 
terecht is genomen, weet Donnie niet meer. 
Bovendien wil hij dat ook niet weten. 

Bij het smeren van zijn brood kijkt hij vertederd 
naar de foto van zijn goudvis Wanda die 
boven zijn eettafel hangt. Donnie en Wan-
da waren lange tijd onafscheidelijk - soms hij 
haar zelfs mee op fietstochten in zijn bidon -, 
maar drie jaar geleden is Wanda jammerlijk 
overleden toen Donnie de verkeerde bidon 
met siroop vulde. 

Sindsdien is Donnie niet meer dezelfde. Zelfs 
zijn vele bezoeken aan de sauna en de 
Europalaan hebben de eenzaamheid nog 
niet uit het leven van Donnie verdreven.

Ondertussen is het tijd om te trainen! Het 
baandagje is immers niet ver weg meer en 
Donnie wil een toptijd neerzetten. Nog nooit 
heeft Donnie een baan gehad, dus dit is zijn 
beste kans zich te bewijzen.

Na het nuttigen van zijn ontbijt spoedt Don-
nie zich naar beneden, naar de berging, 
waar hij zijn fiets heeft staan. Zijn Gazelle is 
hem al jaren trouw en met de door Donnie 
zelf geplakte Colnago-stickers nog immer 

indrukwekkend.

Donnie bestijgt zijn stalen ros en rijdt de 
stad uit. Alle Domrenner-trainingen ten spijt, 
het vaste Domrenner-parcours laat hij links 
liggen. Op de brug tussen Utrecht en 
Nieuwegein plaatst hij zijn eerste demarrage 
en de stadsfiets waar hij bij in het wiel zat kan 
hem niet volgen. Donnie heeft de eerste 
overwinning van de dag al binnen!

In Nieuwegein zet Donnie pas echt aan. Het 
kaartje tussen zijn spaken begint nog extra 
te ratelen. Donnie krijgt hier moraal van. Op 
naar de Lekbrug.

Op de Col du Lekbrug is Donnie blij dat zijn 
fiets met een triple is uitgerust. De kleine ver-
snellingen zijn geen overbodige luxe op een 
klim van dit kaliber. Voor de afdaling van de 
Lekbrug haalt hij de kranten te voorschijn die 
hij die week heeft opgespaard. Hij steekt ze 
onder zijn shirt, zodat hij geen kou zal vatten 
in de afdaling.

De afdaling eindigt in wonderschoon Vianen 
en na een korte stop voor een kleine snack 
- patat met mayo en een broodje kroket - 
vervolgt Donnie zijn weg met een kort rondje 
door de polder. Uiteindelijk brengt het hem 
opnieuw in Vianen waar de tweede mon-
sterachtige beklimming van de Lekbrug vol-
gt. Ternauwernood bereikt Donnie de top 
en met veel pijn en moeite weet hij Utrecht 
opnieuw te bereiken.

Eenmaal thuis kijkt Donnie tevreden terug 
op zijn training. Toch maar weer 35 km over 
een selectief parcours. Donnie is trots op 
zichzelf!
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Donnie is sinds jaar en dag de meest anonieme Domrenner. Nog nooit gezien bij welke 
activiteit dan ook; nog nooit gespot op een training. Toch is Donnie al jaren lid. Vanaf dit 
nummer zal Donnie de Domrenner jullie deelgenoot maken van zijn belevenissen op - en 
naast - de fiets.



Als Donnie wakker schrikt uit zijn slaap vind hij 
zichzelf terug in zijn stoel achter zijn bureau. 
Hij merkt dat hij zijn koersoutfit nog aan heeft. 
De DVD met modderworstelende vrouwen 
is inmiddels al afgelopen. Donnie denkt zich 
daarmee optimaal kunnen voorbreiden op 
het Clubkampioenschap Cross en MTB. 

Hij merkt dat hij honger heeft. Hij drukt op 
één van de voorkeuzetoetsen op zijn tele-
foon - het maakt niet uit welke - en krijgt 
direct de pizzeria aan de lijn. Gelukkig: ze zijn 
nog open. Voor de derde maal in evenzo-
veel dagen bestelt Donnie een pizza. Door 
zijn strategische keuze voor een quatro-

stagioni zorgt hij dat hij van alle voedsel-
groepen wat meekrijgt.

Wachtend op de bezorger overpeinst hij nog 
eens het nieuwe kledingontwerp. Donnie 
had liever in een roze tenue rondgereden. 
Roze met geel, want hij blijft tenslotte Dom-
renner.

Laat dat baandagje maar komen. Donnie is 
er klaar voor!

Donnie de Domrenner (part I) - pagina 18

Het Buitenblad - nummer 1, jaargang 2008-2009

Meer over de wondere wereld van Donnie de Domrenner in de volgende editie van het 
Buitenblad

Al meer dan 65 jaar een kwaliteitszaak 
Eigen fabrikaat fietsen, op maat en naar wens gebouwd

topservice, snel en bekwaam
1e klas fietsen

Amsterdamsestraatweg 414 a-b-c
 

3551 CX Utrecht tel. 030 - 244 19 71 

info@sneltweewielers.nl
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Onderwerp: Club van 100

Geachte heer/mevrouw,

Wij kunnen niet zonder u. Wilt u zich aansluiten bij De Club van 100?

De Domrenner is de Utrechtse wielervereniging voor studenten. Omdat veel studenten 
wielrennen, is de Domrenner hard op weg om de grootste studenten wielervereniging van 
Nederland te worden. Maar u weet ook dat studenten niet veel geld hebben.

Daarom hebben we u nodig. Uw bijdrage helpt onze club.

En wat doen wij met uw geld? We maken dure wielerkleding betaalbaar voor studenten, 
we organiseren fietsweekeinden, we betalen voor deelname aan klassiekers en nog veel 
meer.

Word daarom lid van De Club van 100. Het kost u slechts 50 euro per jaar.

Deze naam stamt uit de tijd van de gulden. Toen sponsorden ouders en familieleden de 
Domrenner met honderd gulden per jaar. Nu vragen wij vijftig euro per jaar.
En wat u ervoor terug krijgt? In de eerste plaats een blije wielrenner! Daarnaast krijgen 
leden van De Club van 100 een vermelding in ons clubblad. Dit clubblad, ‘Het Buitenblad’, 
valt zes keer per jaar bij u op de mat.

Hoe?
• Maak 50 euro over op Postbankrekening 8664695 t.n.v. USWV De Domrenner te Utrecht, 
o.v.v. De Club van 100.
of
• Vul het bijgaande formulier voor automatische incasso in. Geef dit mee aan uw Dom-
renner of stuur het op naar het secretariaat (zie onderstaand adres). Let op! De auto-
matische incasso zal doorlopen tot wederopzegging! 

Wij zijn erg blij met uw steun! Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Petra Stranger

Secretaris USWV de Domrenner
Rijnesteinhof 18
3525 EN Utrecht
secretaris@domrenner.nl
tel. 06 33899578



De vakantie zit er weer op, nu nog even de 
rest van het jaar volmaken.

De laatste klassieker van dit jaar, de ‘Twee-
landenkoers’ was voor de volgwagen 
behoorlijk hectisch.

Door valpartijen moest telkens weer behoor-
lijk door gescheurd worden om de aanslui-
ting met het peloton te houden. Bij de val 
van Nivard werd besloten zijn kromme fiets 
maar op het dak te zetten. Dat kost even tijd 
en dan rijd je in niemandsland, een roteind 
achter de koers aan. Gelukkig waren de ver-
keersbegeleiders nog aanwezig en konden 
we behoorlijk tijd goed maken. We dachten 
dat we het behoorlijk goed deden tot een 
politiemotoragent op het raam tikte en ons 
wist te melden dat we niet meer op de juiste 
route zaten. Hij was bereid ons weer op het 
goede spoor te brengen. Hulde aan de Bel-
gische politie. Dus met toeters en zwaailicht 
over de stoep en fietspaden, vaak aan de 
linkerkant van de weg, bracht de goede 
man ons terug. Snelheden tot 120 km/uur 
in de dorpen werden moeiteloos bereikt. 
Mijn, voor deze koers, genodigden zijn voor 
eeuwig van het idee verlost dat diesels lui 
zijn. De Visbak deed luid rokend weer zijn 
best. Een vierwielslip met het dieseltje gaat 
best wel. Ik kon mijn kwaliteiten als (ex-)
rijschoolhouder weer helemaal kwijt. Het 
was echt weer genieten.

Een paar kilometer voor de finish ging het 
niet helemaal goed. De ploegleider voor me 
ging wat warrig naar een renner met pech 
toe. Na een halve noodstop week ik uit naar 
links en daar zat de ploegleider die net nog 
achter me reed.

Met twee auto’s door een gaatje waar maar 
plek is voor één gaat niet lukken. Elkaar de 
schuld geven had niet zoveel zin dus door 
naar de finish. Net voor de finish vond Daniël 
het nog even nodig het asfalt aan een 

nader onderzoek te onderwerpen. Het asfalt 
was in orde en Daniël moet zich gaan be-
raden of hij in de toekomst weer in Someren 
gaat starten want daar ging hij in het begin 
van het seizoen ook al op zijn plaat.

Dan nog even met die andere ploegleider 
de schade opnemen. De Visbak was er 
goed afgekomen, het stof was weer eens 
van de bumper af en dat scheelt weer 
poetsen. De schade van de concurrent 
bleek ook mee te vallen.

Verder maar naar het NSK.

Allejeekes vroeg op. Ik had met mijn dom-
me hoofd gezegd dat ik wel met renners zou
rijden. Ik had me alleen niet gerealiseerd 
dat de start voor renners zonder licentie al 
om 10:00 uur zou zijn en die hadden nou net 
bij mij een plek gereserveerd. Dan sta je om 
9:00 uur in St.Geertruid, zonder ontbijt. In dat 
hele verrekte dorp is geen winkel. Uiteindelijk 
ging pas om 16:00 uur de plaatselijke patat 
open.

Het weer was gelukkig mooi dus heb ik het 
overleefd. De resultaten vielen, voorzichtig 
gezegd, wat tegen. De sfeer niet. Het Dom-
rennernest was, zoals vanouds, weer zicht-
baar en hoorbaar aanwezig.

De terugreis ging niet helemaal volgens de 
planning. Door gebrek aan slaap en frites 
op het goede moment was ik de concen-
tratie even kwijt. We mistten een afslag bij 
Eindhoven en kwamen, na een rondrit Bel-
genland, pas heel laat thuis. Mea Culpa.

Het clubkampioenschap in Nieuwegein was 
voor mij wat minder belastend. De rijafstand 
is maar 2 km dus hoefde ik niet vroeg op. 
Was voor mij een goede ontspannen dag.

Toen kwam, als slot van het jaar, de halve 
wereldreis naar het hoge noorden. Het NCK 
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Pavis Logisch Toch: op naar de winterstop
door Pavis
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in Hoogezand-Sappermeer. We waren net 
op tijd om de dames over de finish te zien 
gaan. Mooie prestatie.

Dan met de Visbak achter de heren aan. In 
het begin met samengeknepen tenen. Het 
liep voor geen meter.

Weinig getraind. Je zit dan te wachten op 
een valpartij. Opeens begon het te lopen en 
tot kort voor de finale liep het geheel verder 
als een trein. Daar kregen we plots een Land 
Rover achter de ploegleiderwagen. Waar 
die vandaan kwam hadden we geen idee 
van. Hij bleef achter ons aanrijden. Daar 
konden renners die afvielen zich achter ver-
schuilen. Toen Joost afviel, 5 km voor het 
einde, hebben we hem instructie gegeven 
zich achter de Land Rover aan te sluiten bij 
de anderen. In de achteruitkijkspiegels kon-
den we de fietswielen onder de Land Rover 
tellen en in de gaten houden of hij er nog 

achter zat. Uiteindelijk kwam hij maar 150 m 
na de rest over de streep. 

De raadselachtige Land Rover bleek achter-
af lid te zijn van onze fanclub. Het was een 
ouder van één van onze renners. Hulde voor 
de manier van rijden, het valt niet mee om 
dat veilig te doen, met zo’n grote bak, met 
renners op je bumper en de ploegleiders-
wagen aan de voorkant. Die huren we 
volgend jaar weer in.

Het jaar is nu voorbij. Voor mij een goed jaar. 
Ik heb me alle kilometers in de Visbak happy 
gevoeld. Ik ga me nu voorbereiden op vol-
gend jaar. Stickers van oude sponsors van 
de Visbak afhalen en stickers van nieuwe 
sponsors maken en plakken. De bodem van 
de Viskar is doorgerot en moet vervangen 
worden. Zo blijf ik bezig.

Volgend jaar verder.
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Een gelukkig, gezond en succesvol 2009

 



Tip 1: Een Domrenner verantwoorde kerst-
boom
Versier je kerstboom (of die van je huisge-
noten/ouders/vriend(in)) met al je Dom-
renner gadgets. Wij vonden het mooie gele 
shirt met korte mouw het meest geschikt, 
hoewel het shirt met lange mouwen met 
kerstverlichting erin, ook een leuk effect 
geeft! (zie foto op kaft)

Tip 2: Ook de Kerstman moeten weten dat je 
een Domrenner bent
Hang je Domrenner sokken op aan de open 
haard. Een nadeel is wel: fietssokken zijn niet 
zo groot, dus dit levert geen grote buit op 
van de Kerstman. Je zou eventueel je fiets-
schoenen met Domrenner overschoen kun-
nen inzetten voor een bonuskado.

Tip 3: Maak je fiets kerstproof
- Hang kerstslingers in je spaken (kerstlichtjes 
kan ook, maar dan moeten ze wel op bat-
terijen werken natuurlijk; je fiets moet wel 
rijwaardig blijven en verbonden aan het 
stopcontact met een 1 m lang snoer kom je 
nou eenmaal niet ver).
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Vier Kerst ‘Domrenner Style’
door Esther Dieker
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Het Domrenner kerstdiner 2008

Speciaal voor onze vereniging heeft een bekende tv-kok (die verder anoniem wil 
blijven een light kerstdiner samengesteld, zodat we ook tijdens de kerstdagen gewoon kun-
nen fietsen. Alles is voor 4 personen.

- Maak knipperende rode fietslichtjes vast op 
willekeurige plekken van je fiets (bijv. stuur, 
frame, trappers).

- Vervang je huidige stuurlint voor een rood 
of donkergroen exemplaar.

- Plaats een kaarsje midden op je stuur (pas 
op: dit kan brandgevaarlijk zijn!).

Dan nog 2 tips voor de echte diehards:
- Spuit je frame in kerstkleuren of schilder 
een mooi sneeuwpop/kerstboom/kerstman 
motief op je frame.

- Geef je kerstfiets een finishing touch door 
het geheel af te werken met nepsneeuw.
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Voorgerecht: Zalmrolletjes met rucola 
en bieslookroomkaas

Ingredienten en benodigdheden:
- 1 heel brood (wit), in de lengte door-
gesneden (vraag dit aan de bakker)
- 1 pakje light bieslookroomkaas 
- 1 zakje rucola (sla)
- 200 gram verse zalm
- huishoudfolie

Bereiding:
1. Leg een stuk huishoudfolie over de 
snijlank
2. Neem een plak brood (de helft) en snijd 
hier de korstjes vanaf
3. Smeer het brood dun in met de bieslook-
roomkaas
4. Verdeel de rucola over de bieslookroom-
kaas
5. Leg de plakjes zalm over de rucola
6. Snijd het brood doormidden (2 gelijke 
stukken)

7. Rol het brood in de lengte op met rucola 
en zalm erin
8. Rol het brood strak op in de huishoudfolie
9. Draai de uiteindes vast en leg hier een 
knoopje in (zo krijgje een soort worst-vorm)
10. Laat de zalmrollen 1 uur in de koelkast 
en snijd ze daarna in dunne plakjes. Ge-
bruik hiervoor een scherp mes!
11.  Haal het folie eraf (als je dat nog niet 
gedaan hebt) en leg de rolletjes op een 
bord, garneer met wat grove peper

Hoofdgerecht: Gevuld bloempotje met sug-
arsnaps, haricot verts, rijst en tournedos

Ingredienten:
- 200 gram rijst (ongekookt)
- 400 gram haricot verts   
- 400 gram sugarsnaps
- 400 gram tournedos
- Sesamolie (olijfolie mag ook)
- Sesamzaad (om af te maken)
- 2 geroosterde bruine kadetjes
- 4 lenteuitjes
- 4 stenen bloempotjes

Bereiding:
1. Kook de rijst gaar
2. Roerbak de harico verts en sugarsnaps 
kort met een scheutje olie
3. Snijd de tournedos in dunne plakjes en 
bak deze hooguit 1 minuut in wat bak- en 
braadmargarine tot de buitenkant lichtbru-
in en de binnenkant lichtroze is
4. Doe de rijst, haricot verts, sugarsnaps en 
het vlees bij elkaar in de wok en bak het 
geheel kort samen totdat het gaar is

5. Verdeel het geheel over de 4 bloem-
potjes en strooi er wat sesamzaad over
6. Snijd de kadetjes in 2 helften en rooster 
deze in de oven totdat de knapperig zijn
7. Leg de kadethelften op de bloempotjes 
en steek er een lente uitje in
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Nagerecht: Taartje van stoofpeertjes met 
speculaas en pistachenootjes

Ingredienten:
- 6 stoofpeertjes     
- 1 vanillestokje
- 4 schepjes speculaaskruimels
- 4 kleine handjes pistachenootjes
- 2 minttakjes
- honing en/of poedersuiker
- Grapa of een andere likeur (dit kun je ook 
weglaten)

Bereiding:
1. Pureer 4 stoofpeertjes samen met de 
speculaaskruimels en de vanille (vanille 
eerst uit het stokje halen)
2. Voeg een scheutje grapa (of andere 
likeur) toe

3. Zet het geheel 1,5 tot 2 uur in de koelkast 
totdat het een vaste structuur heeft
4. Verdeel de puree in 4 porties en schep 
het op de borden
5. Snijd de pistachenootjes fijn
6. Strooi ruim speculaaskruimels en pis-
tachenootjes op de rand van het bord en 
maak af met honing en poedersuiker
7. Garneer elk bord met een half stoof-
peertje en een takje mint.

Olympische sporters 
helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?

TRIAS 
Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland

Mississippidreef 61  3565 CE  Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508

info@triastotaal.nl

Fijne feestdagen en eet smakelijk!
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Clubkampioenschap MTB/Cross
door Jasper Vis

Wie ooit beweerde dat het Buitenblad een 
traag medium was, krijgt vandaag zijn on-
gelijk bewezen. Gisteren verreden, nu al 
in het Buitenblad. Hopelijk zullen we deze 
ongekende snelheid het hele jaar vast 
weten houden.
Het Clubkampioenschap MTB/Cross in het 
kort: in de vroege ochtend van 20 decem-
ber 2008 stonden negen dappere Dom-
renners aan de start. Alleen mannen, geen 
vrouwen. Zelfs geen rondemiss.
Na omstreeks een uur beuken was de uitslag 
bekend. Topfavoriet Daniël heeft zijn favo-
rietenstatus waar weten te maken en mag 
zich opnieuw een jaar Clubkampioen MTB/
Cross noemen.
Met groot vertoon van macht wist hij niet 
alleen de eerste Domrenner aan de meet 
te worden, maar hij behaalde eveneens de 
eerste plaats algemeen (het Stadion en de 

Volharding reden eveneens mee voor hun 
eigen clubkampioenschappen).
Tweede Domrenner was Matthijs Kuipers, 
door de podiumspeaker Martijn Kuipers ge-
doopt (en op de schreeuw inmiddels ook 
bekend onder het pseudoniem Maarten 
Kuipman). Matthijs had als vijfde algemeen 
toch al vele minuten achterstand op Daniël, 
hetgeen het slagveld illustreert.
Derde podiumganger was Jan de Heer. Jan 
werd nog zesde algemeen en na hem drup-
pelden de overige (Dom)renners over de 
streep.
De volledige uitslag (wat de Domrenners 
betreft): 1. Daniël Borst, 2. Matthijs Kuipers, 
3. Jan de Heer, 4. Matthijs Raaben, 5. Jas-
per Hentzen, 6. Arnold Jansen, 7. Ruben Op-
gelder, 8. Barend Rip en 9. Lexan Pieterse.

Heren: chapeau!
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‘Pindakoekjes en ik hebben het sowieso gezellig samen.’
Vis geeft te kennen pindakoekjes te verkiezen boven het godenspijs kokosmakroon.
 
’Ik post m’n moeder wel.’
Mark heeft een alternatief voor het schreeuw-fenomeen ‘Rupert’.

‘Ik kan alleen nog mijzelf verkopen.’
Margot heeft tijdens het Sinterkerst feest geen cadeautjes meer.
 
’Ja, duh!’
Blonde domren(n/st)er reageert op stelling dat je met spinning geen beklimmingen kan 
trainen.

Q: Hoe moeten nieuwe leden aan login-gegevens van de schreeuw komen?
A: Nieuwe leden krijgen een cursus Schreeuwen op het introkamp, waarna ze op een 
houtvlot met een laptop af mogen drijven op de Geul en de eerste berichtjes posten...
Q&A met de IC.

‘Als ik kan kiezen, dan kies ik voor worst.’
Ruben geeft aan wat hij lekker vindt.

‘Ik ben fucking leeg.’
Direct gevolgd door: ‘ik ben weer langzaam aan het sparen...’
Jeroen Punt

‘Ik heb last van m’n derailleur... maar ik pak ‘m toch!’
Daniël op het Clubkampioenschap MTB; rijdend in tweede positie met een tiental meters 
achterstand op de leider.

’Ik vind Jentzen maar een raar mannetje.’
Vis heeft zijn mening paraat als het de nieuwe PR-commissaris betreft.
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Quotes
heb je een quote? stuur ‘m op naar buitenblad@domrenner.nl
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Note van de secretaris
We hebben er weer 12 nieuwe leden bij: Anne van Rongen, Bart de Kort, Camiel 
Duijts, Caroline Murre, Elias de Bruijne, Karina de Winter, Koen Berendsen, Loudy Priesterbach, 
Renee Bakker, Ruben Opgelder, Simone Droog en Thomas Peter Klostermann.

En we hebben twee nieuwe Club van 100 leden erbij, namelijk Sjaak Veken en Kristian 
Lievense.

Alle leden die dit jaar hun lidmaatschap niet hebben betaald zijn uit de leden-
lijst gezet, hierdoor hebben we een groot aantal mensen die lid af zijn geworden: Vera 
Tielbeek, Wouter van Leeuwen, Yvette Ruyters, Irene van den Broek, Peter van Glabbeek, 
Alexandra Albrecht, Anne van Luijtelaar, Bianca Matthee, Bouke Rooze, Daniel van der Woude, 
Desirée Immerzeel, Harbert Heins, Jos Vleugel, Sjoerd van Everlo, Sjon van der Valk, Willem van 
Ewijk, Frebus van Slochteren, Jeroen den Hamer, Martin Diaz, Pieter van Helvert, Jop van Rooij, 
Danny van den Deijssel en Jeroen Nefkens.

Wij feliciteren…

Januari
09 Emiel Joustra (1980)
14 Rian Nijmeijer (1980)
20 Vera Tielbeek (1987)
17 Gooitzen Spijksma (1983)
20 Remy Meeuwse (1984)
24 Jeroen van der Stap (1985)
25 Petra Stranger (1983)
30 Ruvar Spauwen (1989)

Februari
09 Sjoerd Rammelt (1982)
09 Bart de Kort (1988)
12 Ruben Schalk (1982)
13 Jolien Janssen (1988)
18 Daniël Borst (1985)
19 Marieke Hogendorf (1980)
19 Esther Dieker (1986)
19 Margot Taks (1987)
21 Teun van de Merwe (1982)
23 Mattijs Heitink (1984)
25 Yohan de Klein (1989)
28 Alex Meeldijk (1987)

Maart
04 Hedwig Scheifes (1987)
08 Frank van der Voort (1987)
12 Robert Berkovits(1983)
14 Joost Vermue (1988)
27 Thomas Peter Klostermann (1989)
29 Allard van den Brul (1980)
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