


Mocht je medelijden hebben, aarzel niet en bel ook eens één van de 

bestuursleden: 

 

 

Voorzitter:  Ralph Meijer 

van Lieflandlaan 96 

3571 AG Utrecht 

030-2718747 

ralphmeijer@zonnet.nl 

 

Secretaris: Martin Diaz  

Merellaan 22 

3722 AL Bilthoven 

030-2282038 

mddiaz123@hotmail.com 

 

Penningmeester: Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 

3511 GN Utrecht 

030-2231053 

t.heus@phys.uu.nl 

 

Licentiehouders: Jan Willem Leeuwis 

Dahliastraat 11 

3551 ST Utrecht 

030-2435946 

j.w.leeuwis@students.med.uu.nl 

 

Toertochten: Sander Smits 

’t Goylaan 78 I 

3525 AJ Utrecht 

030-2897688 

a.j.j.smits@students.med.uu.nl 

 

 

 

 

Voor donaties en andere giften is Rabobankrekening 39.46.69.665 beschikbaar. 

 

De Domrenner op Internet: 

http://www.uu.nl/~uswvdom 
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Colofon 
 

 

Foto omslag 

Eindelijk is ie er ! 

 

 

 

Redactie 

Ronald Franken 

Thijs Heus 

Joris van Nieuwstadt 

Geert Scholma 

 

 

Redactie-adres 

Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 

3511 GN Utrecht 

030-2231053 

t.heus@phys.uu.nl 

 

 

 

Oplage 

90 stuks 

 

 

 

Kopijdatum volgende Buitenblad 

Zondag 23 April 2000 

 

 

 

Het Buitenblad is het officiële orgaan van de Utrechtse Studenten 

WielerVereniging De Domrenner 
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Onder het inmiddels bekende motto beter te laat dan nooit niet volgt de nu 

eveneens bekende waarschuwing: 

 

Schrik niet! 

 

 

 

De redactie is hard in training om bij de eerstvolgende avondtraining op 

maandag 27 maart, die overigens voor het eerst door een echte trainer wordt 

gesupervaist, een ieder onze gladgeschoren kuiten te laten zien. 

 

Dit geldt zeker voor een of andere Casper B. (wie was dat ook al weer ???) 

 

Waarna we een zoon grote voorsprong in conditie hebben dat we natuurlijk de 

volgende avondtrainingen woensdag en vrijdag wederom zullen zegevieren. 

 

Dit alles zal vanaf dan trouwens elke week om 18:30.00 h herhaald gaan worden. 

Waarbij uwers elkes lijdensweg maandag en woensdag bij Olympos en vrijdag 

bij stadion Galgenwaard zal aanvangen. 

 

 

De redactie wenst u een zalige lijdensweg toe in een onzer wielen of zeer ver in 

het achterveld, waar de pannenkoeken zich thuisvoelen. (Voor een goed recept, 

zie vorig BB) 

 

De Redactie 

 

 

 

 

P.S. 

 

De tussenstand voor het GEBAC  (Geef Een Begrenzer Aan Casper (of een 

Bakfiets)) 

 

Vijfenzeventig (75) centen 

 

Wie dit doel ook graag wil steunen, meldt u bij de redactie 

 

Mocht u trouwens vragen hebben over wie Casper B. ook alweer was, dan bent 

u bij ons aan het verkeerde adres. 
 



  

He luie donders, klim op de fiets en kom weer trainen. Natuurlijk gaan met 

het ingaan van de zomertijd ook de door de weekse trainingen weer van 

start. Dus ook voor de mensen die in het weekend niet in Utrecht  zijn kan er 

weer getraind worden. Voor de exacte tijden en dagen kijk dan verder in dit 

Buitenblad. 

 

Zoals een aantal van jullie misschien heeft gelezen in het Utrechts 

Nieuwsblad wordt er nog steeds gewerkt aan een parcours voor 

trainingswedstrijden op de Uithof. Er is begin vorig seizoen een try out 

geweest op het potentiele parcours rond de botanische tuinen. Deze try out 

heeft duidelijk gemaakt dat dit onbegonnen werk is gezien het vele verkeer 

op de wegen en fietspaden die deel uitmaken van het parcours. Daarna is 

weer veel overleg geweest met diverse instanties, onder ander de wethouder 

van sportzaken, gemeenteraadsleden en mensen van de faculteit 

Diergeneeskunde. Hier ligt namelijk de laatste ?? optie voor een parcours in 

Utrecht. Het stuk in het UN is het gevolg van een brief die aan het College 

van Bestuur van de Universiteit en de gemeenteraad is gestuurd om het 

probleem betreffende het parcours bij Diergeneeskunde aan de orde te 

stellen. Vanuit de faculteit Diengeneeskunde wordt de mogelijkheid van een 

parcours tegengewerkt. Wat het verder verloop van dit langdurige verhaal 

gaat worden kunnen we alleen maar afwachten, we houden jullie op de 

hoogte. 

 

Afgezien van het feit of er trainingswedstrijden gereden kunnen worden 

binnen de stadsgrenzen van Utrecht, wordt er door jullie bestuur nog aan 

vele andere zaken gewerkt. Zo heeft het punt sponsoring nog steeds een 

hoge prioriteit. Verder wordt er natuurlijk door iedereen nagedacht over het 

komende fietsseizoen, een trainer, trainingstijden, tijdritcompetitie, 

toertochten en vele andere zaken. 

 

Ik hoop jullie de komende tijd allemaal weer op de fiets te zien. 

 

Ralph. 
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In het kader van de bereikbaarheid van leden zijn we nog steeds bezig 

een e-mail lijst te maken met daarop zoveel mogelijk Domrennerleden. 

Dan kunnen we iedereen nog waarschuwen als we bijvoorbeeld op 

woensdag verzinnen op zaterdag aan een toertocht mee te doen. Stuur 

dus even een mailtje naar Thijs (t.heus@phys.uu.nl) en je komt erop. 

 

 

Zeer binnenkort gaan we nieuwe kleding bestellen. Om enig idee te 

krijgen wat te bestellen, willen wij graag weten wat jullie willen hebben. 

Het assortiment zal bestaan uit broeken (kort en lang), shirts, jacks en 

snelpakken. Dus als je interesse hebt in kleding, mail dan even naar 

Thijs, zodat wij enigszins in de goede verhouding snelpakken maat 6 

en broeken maat 2 kunnen bestellen. 

 

Nog even en de klok springt door. De regen houdt op en de zon 

blijft schijnen. Dus weer trainingstijd !!!! 

 

Vanaf 27 maart gaat weer gereden worden; 

Elke maandag onder begeleiding van onze trainer René Lamphen.  

De woensdag onder eigen begeleiding en vrijdag samen met 

Softijs.   

 

Tijd: Allen om 18:30.00 h 

Plaats: Maandag + woensdag op Olympos 

           Vrijdag bij stadion Galgenwaard. 

 

 

Nog steeds zijn een aantal mensen niet echt lid van de Domrenner. Om 

lid te worden moet je een sportkaart hebben bij Olympos met Domrenner 

vermelding. Bovendien moet je je lidmaatschapsgeld bij ons betalen. Dit 

is een tientje en kan je aan penningmeester Thijs geven of op 

Raborekening 39.46.69.665 storten. 
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WAAROM? 
 

 

Waarom is de arend een stoere vogel? Antwoord: omdat hij boos kijkt.  

Waarom kijken dieren, maar vooral ook mensen zo vaak boos? Antwoord: 

omdat ze stoer willen zijn. 

Waarom wil iedereen toch altijd zo stoer zijn? Antwoord: omdat je daarmee 

aangeeft dat je sterk bent en in staat om je te verdedigen.  

Eigenlijk is stoer doen niets meer dan het oppoetsen van je genetisch 

materiaal. Een gespierde man is biologisch gezien interessant voor een 

vrouw. Hij is sterk genoeg om het kroost en het territorium te verdedigen. 

Wat doet de minder gespierde man? Hij trekt een stoere leren jas met 

schoudervulling aan en voil’: hij kan zich met de gespierde man meten. 

 

Het (macho)gedrag van mensen is nogal simplistisch en lachwekkend. Je 

lacht je wat af als je beseft dat het vaak draait om niets anders dan dierlijk 

haantjesgedrag: 

� scooters (jagertje spelen) 

� merkkleding (goede overlevingskansen, want aanpassing aan groep 

en bezit van geld)  

� lippenstift en rouge (‘ik ben opgewonden’. Als een mens 

opgewonden is, komt er meer bloed in het gezicht, waardoor de 

lippen en de wangen rood kleuren) 

� strakke kleding (showen van genetisch materiaal) 

 

Etcetera. De lijst is eindeloos. Wielrenners zijn de ergste soort. Binnen de 

wielrennerij draait alles om het showen van genetisch materiaal. Soigneren 

noemen ze dat. De flitsende kleding, de geschoren benen, het glimmende 

materiaal: allemaal manieren om aan te geven dat jij de sterkste bent. Het 

meest opvallende ornament vind ik persoonlijk wel de fiets(zonne)bril. Is het 

je wel eens opgevallen dat de moderne fietsbril veel lijkt op een paar grote, 

glimmende, boos kijkende ogen? Je zet hem op en de arend in je wordt 

aangewakkerd. Jammer alleen dat je geen muizen lust. Dan maar op jacht 

naar de eindstreep.        

 

 

Frank van der Velden 

 

eusebius@wanadoo.nl 
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Kop over Kop over 

Kop … 
 

Gevleid ben ik. Zo vaak is mijn naam nog nooit in enig clubblad genoemd zonder 

dat ik daar eerst heel veel bier voor moest drinken. Al die positieve aandacht 

geeft mij de verplichting uit te leggen waarom ik jullie van de winter wel vergeten 

ben en jullie mij niet
1
. 

 

De drijfveer van al ons handelen dames en heren is persoonlijk gewin. Daarom 

verbinden jullie mijn grote naam aan jullie kleine schrijfoefeningetjes, dragen 

jullie hetzelfde shirt als ik. En trainen jullie in de winter als ik er niet ben, zodat 

jullie 's zomer iets langer in mijn zog kunnen blijven. 

 

Maar waarom dan ben ik jullie vergeten. Sportieve verveling. Ik had een nieuwe 

uitdaging nodig om niet voorgoed in te sukkelen. Die dacht ik te vinden bij 

moedertje Softijs. Maar ik heb ingezien dat je niet kunt blijven vluchten voor het 

onvermijdelijke. Ook Softijs kan weldra geen uitdaging meer bieden. En waar ga 

ik dan heen. 

 

Vergeef mij mijn onbezonnen daden. Graag rijd ik jullie komende zomer weer het 

snot voor ogen. Maar, zonder onbeleefd te willen zijn, smeek ik jullie operatie 

GEBAC te herdefiniëren tot "Geef Een Bakfiets Aan Casper". Anders zou het 

een 100 % psychische uitdaging worden die ik niet aan durf. 

 

Rest mij nog iemand aan te wijzen die deze column moet gaan redden: Thijs 

(Heus), succes. 

 

Nederige groeten, Casper 

                                                             
1 Dit lijkt mij nu meer op zijn plaats dan een autofilosofie over een van de grotere 

wielrenners in jullie leven. Dat laat ik aan jullie in de nieuwe column Moed Macht 

en Mythen. 
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Herhaling 
 

Ook dit jaar wordt er weer door Tandje Hoger, de studentenwielrenvereniging uit 

Groningen, getraind in Spanje. Leden van de Domrenner zijn van harte uitgenodigd 

om mee te gaan. Het trainingskamp vindt plaats in Salou, onder Barcelona, van 5 tot 

en met 14 mei 2000. In Salou zijn er appartementencomplexen (een heleboel zelfs, 

teveel) waar we in verblijven. Drie kilometer het binnenland in en er zijn prachtige 

wegen om te trainen, met beklimmingen tot 1200 meter boven de zeespiegel. En in 

Salou kan er gefeest worden. Dus of je nou kiest voor een keihard trainingskamp, 

een feestkamp of een combinatie, het is allemaal mogelijk. Zelf ben ik vorig jaar 

meegegaan en het is mij zeer goed bevallen. De prijs is ongeveer f 400,-. Er wordt 

gereisd met de bus, ruim 20 uur, maar wel veel beenruimte, het is best goed te doen. 

In totaal gaan er meestal ongeveer 25 mensen mee, ook uit Enschede (Klein Verzet). 

Geef je dus zo snel mogelijk op bij mij of Sander! Voor verdere informatie kan je ook 

mij bereiken (of Martin Diaz, Casper Buitendijk en Joost Hectors, die ook allemaal al 

eens zijn geweest). 

 

Ga mee! 

 

5 – 14 mei 2000 

Salou, Spanje 

Trainingskamp Tandje Hoger 

ongeveer f 400,- 
 

Go for it! 

 

Jan Willem Leeuwis (2435946, j.w.leeuwis@students.med.uu.nl) 
 



Nieuws van de Toercommissie: behalve een tijdritcompetitie (zie elders in 

dit blad), organiseert de Toercommissie natuurlijk ook toertochten. 

Hiervan hebben we drie categorieën, namelijk (1) de echt helemaal door 

ons georganiseerde toertochten, (2) de door de Driebergse Toerclub 

georganiseerde toertochten waarin wij ook meerijden en (3) de grote, 

soms zelfs internationaal vermaarde, toertochten, waarbij vaak ook een 

kamp hoort. 

 

We openen het toerseizoen met een tocht uit categorie (1). Hiervoor zullen 

we ons op zaterdag 8 april om 12:00 verzamelen bij Olympos. De invulling is 

verder (zelfs bij ons) nog onbekend, maar afhankelijk van weer en animo zal 

een leuk rondje uitgezocht worden, waarbij suggesties natuurlijk van harte 

welkom zijn. Er zal op een rustig tempo gereden worden, zodat ook de meer 

recreatieve fietsers gemakkelijk mee kunnen rijden. 

Vervolgens is er een toertocht die met een beetje goede wil in categorie (3) 

geplaatst zou kunnen worden op zaterdag 6 mei in Maastricht. Het is mij nog 

niet geheel duidelijk of er mensen van ons deel gaan nemen. De tocht wordt 

georganiseerd door de Maastrichtse Studenten Mountainbike en 

Wielrenvereniging “Dutch Mountains” en ze willen graag dat we ons vooraf 

opgeven. Er is keuze uit een tocht van 75 km. of 125 km. en mogelijkheid tot 

overnachting in de nacht van vrijdag op zaterdag. Mensen die interesse 

hebben kunnen dat aan mij doorgeven en in het volgende BuitenBlad zal ik 

meer duidelijkheid verschaffen over onze eventuele deelname aan dit 

evenement. 

Al de week daarna, op zaterdag 13 mei dus, staat een tocht uit categorie (2) 

op het programma, genaamd de “Heuvelrugtocht”. Voor deze tocht zullen 

we om 9:45 vanaf Olympos vertrekken richting Driebergen en vanaf daar de 

105 km.  lange tocht rijden. 

 

Dan is er op donderdag 1 juni (Hemelvaartsdag) Limburgs Mooiste, de 

toerversie van de Amstel-Goldrace. In dit weekend wordt echter ook het 

Softijs Ardennenkamp gehouden, dus het is twijfelachtig of door ons aan 

deze tocht deelgenomen wordt. Indien meerdere mensen belangstelling 

hebben valt er vast wel wat af te spreken. 

 

Het volgende weekend (10-12 juni) vindt het eerste grote evenement van dit 

seizoen plaats, namelijk Tilf-Bastogne-Tilf, de toerversie van Luik-

Bastenaken-Luik. De tocht zelf wordt verreden op zondag 11 juni, het 

bijbehorende kamp duurt waarschijnlijk van zaterdag 10 tot maandag 12 juni. 

 

Op zaterdag 17 juni gaan we zelf weer wat organiseren, dus om 12:00 

verzamelen bij Olympos. 

 

In het weekend van 1 juli wordt in de Franse Alpen “La Marmotte” gereden. 

Ikzelf (=Sander) wil hier erg graag aan mee doen en ik heb ook al begrepen dat 
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sommige anderen wel belangstelling hebben, maar waarschijnlijk wordt deze tocht 

niet als officieel Domrenner-kamp georganiseerd. Mensen die mee willen kunnen 

dus wel proberen wat met mij af te spreken. 

 

Voor de volgende tocht komen we al aan het einde van de vakantie terecht, 

namelijk op zondag 20 augustus. Deze tocht, die de onheilspellende naam “Van 

Bult tot Hucht” draagt is 100 km. lang en wordt door de Driebergse Toerclub 

georganiseerd. Of deze tocht gereden wordt is echter afhankelijk van het 

weekend waarin het traditionele en inmiddels bekende introkamp gehouden 

wordt. Dat zou namelijk in hetzelfde weekend kunnen zijn, of een week daarna. 

Hierover volgt meer informatie wanneer de vakantiedata bekend zijn. 

 

Als laatste (en tevens ook zwaarste officiële) evenement is er nog het Criquelion-

kamp in het eerste weekend van september. Dit kamp behoeft waarschijnlijk 

weinig introductie, maar toch nog even voor de weinige onwetenden: bij deze 

tocht, die 176 km. lang is, gaat het erom zo snel mogelijk over de 20 colletjes heen 

te rijden, aangezien er aan individuele tijdmeting gedaan wordt. In totaal moeten 

3300 hoogtemeters gemaakt worden. Zeer zwaar dus!  Dit alles is echter nog zo 

ver weg dat ik verder niet in detail zal treden en bovendien wil ik hier ook nog niet 

te erg aan denken, gezien mijn mislukking vorig jaar. (Maar dit jaar ga ik voor 

goud!) 

 

Waar het dus op neer komt, is dat een hoop plannen nog een beetje vaag zijn, 

maar je moet in ieder geval vast Zaterdag 8 april om 12:00 bij Olympos in je 

agenda zetten. Over alle andere evenementen zal later nog informatie volgen, en 

alle opmerkingen en ideeën zijn welkom bij mij of een van de andere 

Toercommissie-leden. 

 

Groeten namens de Toercommissie, 

Sander Smits. 

Opmerkingen: Sander  030-2897688 A.J.J.Smits@students.med.uu.nl

  

Tijs  030-2541870 of 06-50257007  

Rien  030-2512659 



Moed, Macht & 

Mythen 
 

 

In het vorige Buitenblad heeft onze opa opgeroepen op te staan en een 

column te schrijven over de werkelijke normen en waarden binnen de 

wielersport. Uiteraard doe ik altijd wat mijn opa zegt, en zodoende heb ik 

de pen zowel als de uitdaging opgepakt, waarvan hier het eerste 

resultaat. 

 

Om maar meteen met een opmerkelijke stelling te beginnen: Materiaal is 

belangrijk. Nu zal u als lieve lezer waarschijnlijk denken dat ook deze 

stukjesschrijver zich laat verleiden tot de weg van de minste weerstand, en 

de opvattingen kiest die al zo vaak geopperd zijn door franken, geerts, opa’s 

en kopmannen. Maar Neen, dit is niet het geval. Want in tegenstelling tot al 

die andere mensen, sta ik volledig achter de pure waarheid van de stelling, 

en beperk ik me daar ook tot. Anderen lijken het wel te vinden, maar dit is 

slechts schijn. En dat is nu precies het probleem: De Schone Schijn. Vele 

mensen vinden een goede fiets een mooie fiets. Ofwel: zolang het beestje 

maar glanst, gaat-tie hard. Natuurlijk klopt dit niet, maar het gedrag komt 

helaas tot in de hoogste regionen voor in de wielersport. Er zijn profs die 

een geweldige indruk maken op de ploegpresentatie, maar die voor de rest 

van het seizoen aan het poetsen zijn. Weliswaar zowel de fiets als de plaat, 

maar daar houdt het dan bij op. En trouwens niet eens de grote plaat van 

hun fiets. Want dat hoeft niet. Die blijft toch wel schoon. Dit soort mensen 

hebben een helder beeld van een ideale wedstrijd: Een criterium in Milaan, 

gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur, plaats van handeling: een 

catwalk. Gelukkig zijn er ook mensen in deze wereld die de sport wel serieus 

nemen, en zorgen dat een fiets bestaat uit goede onderdelen, waardoor je zo 

snel mogelijk vooruit gaat. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk wel Graeme 

O’Bree. Deze Schot besloot, nog vlak voordat de erkende tijdritelite 

(Indurain, Rominger en Boardman) pogingen deed het legendatrische 

werelduurrecord van Moser uit de boeken te rijden. Dit deed hij op een 

zelfgebouwde fiets, waarbij hij de kogellagers van een oude wasmachine 

gebruikte. En het lukte hem. Want O’Bree keek niet naar de schoonheid van 

de fiets, maar of het werkte, en dat deed het.  
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Zoals in de voorgaande jaren zal ook dit jaar weer een interne 

tijdritcompetitie verreden worden. In totaal gaan we, van april tot augustus, 

zes tijdritten organiseren, waarvan er twee aangemerkt zouden kunnen 

worden als “klimtijdritten”. Hierna zal bekend zijn wie zich dit jaar de beste 

tijdrijder van onze vereniging mag noemen.  

Er wordt in drie categorieën gereden, te weten dames, licentiehouders en 

niet-licentiehouders (en ligfietsen, in het geval dat er daar eentje van op 

komt dagen). Op de ALV heeft Suzanne (titelverdedigster bij de dames) 

iedereen al uitgedaagd het tegen haar op te nemen en bij deze daag ik jullie 

uit om Jan Willem en Bram (de winnaars bij respectievelijk de wel- en de 

niet-licentiehouders) hun titels afhandig te maken.  

 

Als opening van het tijdritseizoen staat de tijdrit van de Midden-

Nederlandcompetitie op het programma. Deze wordt verreden op zondag 2 

april in Kanaal bij Loenersloot. Zorg dat je goed in vorm bent, want het is 

met 18 km. de langste tijdrit van dit seizoen. Aangezien het hier dus om een 

(min of meer) officiële, georganiseerde wedstrijd gaat moet je wel een paar 

gulden voor inschrijving meenemen en zal ook een helm wel verplicht zijn 

(wat natuurlijk altijd het veiligst is, maar niet altijd fijn).  

De start is al om 10:00 uur dus je moet wel een beetje bijtijds uit je bed 

komen. We vertrekken om 8:30 vanaf “Snel” aan de Amsterdamsestraatweg 

om dan met z’n allen richting Kanaal bij Loenersloot te rijden. Dit lijkt 

misschien erg vroeg (sterker nog, dat is het ook), maar dan heb je daarna 

tenminste wel nog wat aan je dag. 

 

De andere tijdritten zijn steeds op dinsdag, waarbij om 18:30 uur vanaf 

Olympos vertrokken wordt. Het programma ziet er als volgt uit: 
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Zondag 2 april  Tijdrit Midden-Nl-Competitie, Kanaal bij 

Loenersloot (Vertrek 8:30 uur bij “Snel”) 

 

Dinsdag 11 april  Vechten-Werkhoven-Vechten 

 

Dinsdag 2 mei  Houten 

 

Dinsdag 23 mei  Ruiterberg-Hoogstraat-Ruiterberg (ook wel bekend 

als “het grote afzien”) 

 

 

 

Dinsdag 20 juni  Amerongen (deze is nieuw en ik kan wel vast 

verklappen dat de Amerongseberg er deel van 

uitmaakt) 

 

Dinsdag 8 augustus Tijdrit van de grote schaatsvierkamp  

(of zoiets). Ik heb begrepen dat dit een vrij  

langdurige aangelegenheid is, dus vertrekken we 

eerder, aangezien het toch vakantie is.  

Hierover later meer. 

 

Mocht iemand nou nog een geweldig idee hebben voor een nieuw te organiseren 

tijdrit, laat dit dan snel horen; dan kunnen we nog overwegen een extra rit in te 

voeren of er een van de andere voor te schrappen. 

 

Dit was het. Monteer allemaal snel je tijdritstuur, koop een aerodynamische helm 

en ga als een gek op of boven je omslagpunt rijden, dan komt het allemaal wel in 

orde.  

 

Hopelijk tot ziens op zondag 2 april of een van de de andere data & de groeten, 

 

namens de toercomissie  

(die dus meer doet dan je op grond van de naam alleen zou denken), 

 

Sander Smits.  



 

START VAN DE 

DAMESTRAININGEN 
 

 

We zijn op zaterdag 5 februari alweer gestart met de trainingen voor 

vrouwen in Midden Nederland. Je zou denken dat het wel een beetje vroeg 

is om weer op de wegfiets te gaan zitten, maar de weergoden waren ons zeer 

goed gezind. De zon scheen en de temperatuur was heerlijk voor begin 

februari. 

 

 

Nelly en ik hebben net als vorig jaar de clubs benaderd en omdat de regio 

Midden is uitgebreid zijn er nu nog meer clubs benaderd dan vorig jaar. En 

het resultaat was dat er een groepje nieuwe enthousiastelingen zich had 

verzameld, naast een aantal rensters die vorig jaar ook al had deelgenomen 

aan de trainingen. Omdat er enkele rensters van de wielerclub Almere 

kwamen met hun vaders, hadden we na de koffie al enkele kerels in de 

wielen. (Er komt een tijd dat we ze uit de wielen rijden hoor) 

 

 

We zijn eerst in de Biltsche Hoek een kopje koffie gaan drinken en hebben 

de eerste bijeenkomst gebruikt om elkaar te leren kennen. De kennismaking 

ging vrij makkelijk tijdens de rustige duurtraining die volgde. Iedereen zat 

gezellig te keuvelen en verhalen aan te horen hoe de winterperiode was 

verlopen. Er waren ook een aantal rensters die alweer de kriebels hadden om 

na de lange winterperiode de racefiets te kunnen pakken en de weg op te 

gaan. Er waren natuurlijk ook een paar meiden die een beetje afwachtend 

mee reden in de groep en hoopten dat we niet al te hard zouden gaan rijden 

omdat de conditie nog niet zo goed was.  

 

 

De eerste periode van de trainingen ligt de nadruk toch op het opbouwen 

van de conditie en het rijden in de groep waarbij aspecten als waaierrijden 

(lekker uit de wind) en leren rijden in de groep ook aandacht krijgen. We 

willen proberen om de groep in de loop van de weken meer te trainen op 

eigen niveau, er wel vanuit gaand dat we gezamenlijk in- en uit rijden. 

Daarom is iedereen ook welkom. 

 

Afgelopen zaterdag hadden we opnieuw een training en hebben we 

waaierrijden geoefend. In 2 groepen zijn we verdeeld en hebben we een 

rondje Austerlitz gedaan. Met ferme wind op kop was het bijzonder zwaar en 
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werden de krachtsverschillen al snel duidelijk. Ik zou iedereen willen adviseren 

om naast de zaterdag training om, ook door de week nog een uurtje te gaan rijden 

als het weer het toelaat. Vooral trainen op het kleine blad met een hoog 

beentempo 

Ron Twiller had de laatste training een digitale camera bij zich waarmee hij foto’s 

maakte tijdens de training. (Hij leek trouwens wel een ploegleider in zijn auto). De 

foto’s zijn te bewonderen op de internetsite van Midden 

Nederland.district.midden@club.tip.nl Gauw kijken!!) 

 

 

Iedere week op zaterdagochtend 10.00 uur is er dus training. Vertrek Restaurant 

de Biltsche Hoek in de Bilt Als je vragen hebt over de training of je eigen opbouw 

voor het seizoen, kom dan gerust naar ons toe voor of na de training of bel op. 

 

  

Nelly Voogt:  030-2802175 

Cora Westland:  035-6922269 





TTT 

 

Tactisch vernuft 

 

Amersfoort, zaterdag 19 februari. Eerste wedstrijd van het seizoen, een 

trainingswedstijdje uit de midden-betuwe-competitie. Op de heenweg ontmoet ik 

al de eerste snelle mannen op dure colnago’s met nog duurdere cosmic 

carbon’s. Je zou er bijna de schrik van in de benen kunnen krijgen, wat een 

klasbakken. Puttend uit een kleine ervaring lukt het me toch om de rust te 

bewaren. Ik kan namelijk vertellen dat veel van deze uiterlijke zaken puur 

sportpsychologische oorlogsvoering zijn. Het zijn tenslotte toch weer 

voornamelijk die (uiteraard eventueel gladgeschoren) benen die het vuile werk 

moeten gaan opknappen. 

 

Op het cirquit met lengte van ongeveer twee kilometer zal er gereden worden 

gedurende een uur en drie ronden, dertig man aan de start, alles onder controle. 

Zodra de wedstrijd van start is gegaan voel ik me al meteen helemaal op mijn 

gemak. Het tempo ligt niet al te hoog en ik bevind me ongeveer midden in het 

peloton. Als er dan na een kilometer of tien heel geniepig een kopgroepje van 

drie man weg is geslopen met inmiddels een halve ronde voorsprong, en het 

peloton ligt een beetje te slapen, neem ik een desastreus besluit. Direct vanaf 

een lang stuk wind mee zet ik vol aan vanuit tiende positie en sprint uit volle 

macht het enige bultje dat het parcours rijk is op. Met vijfenvijftig per uur op de 

scherpste bocht af, Hassan vlam in de pan. Iets te veel overmoed in combinatie 

met de gladheid en het losse struif dat hier en daar in de bochten ligt. Je raadt 

het al... 

 

We hebben er weer zin in. Voor sommige fanatiekelingen zijn de eerste wedstrijden 

van het seizoen al weer achter de rug en is het de hoogste tijd om te beginnen met 

het tactisch résumé. Zoals een eerste keer nooit geheel naar wens verloopt bevatte 

ook deze wedstrijden weer allerlei haken en ogen. Het is zaak om deze zaken zo 

spoedig mogelijk na de wedstrijd te onderkennen en volledig te analyseren om de 

volgende keer een zo groot mogelijke progressie te kunnen boeken.  

 

Probeer ik dit toe te passen op mijn eerste wedstrijd, die valpartij dus, dan zie ik 

duidelijk een gebrek aan geduld. Een paar keer ben ik wel meegesprongen met een 

paar jongens, maar ik heb niet goed opgelet hoe de kleppers zich op dat moment 

gedroegen. Totdat je zelf zo’n figuur bent geworden (en dat duurt waarschijnlijk 

nog wel even) is dat toch wel een van de belangrijkste dingen die je moet 

onthouden in een koers. Een kopgroep waarin zich alle toppers bevinden blijft 

namelijk makkelijker weg dan één met een halve man en een paardenkop (lees: 

pannenkoek).  
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Ook een oplossing om een koers goed te beëindigen is zelf te demarreren, maar dan 

moet je je wel behoorlijk sterk voelen. Meestal hoop je dan dat er zo spoedig 

mogelijk iets vanuit het achterland komt waar je bij aan kan pikken. Deze 

demarrage(s) zul je wel goed moeten voorbereiden, want elke mislukking kost 

bakken vol met energie. Mogelijkheden tot goed demarreren: 

 

1. Direct vanaf de start gaan... 

Veel wielrenners hebben grote problemen met het opgang brengen van de 

aerobe verbranding en komen daardoor bij de start van een wedstrijd stukken 

sneller in de verzuring. Opmerking hierbij is wel dat je daar zelf geen last van 

mag hebben en dat je een goede warming-up moet hebben gehad (je tekent 

anders je eigen doodvonnis).  

 

2. Van heel ver komen... 

In een gesloten peloton is dat lastig en soms zelfs niet te doen. Vanuit een 

kleinere (kop)groep is het mogelijk een aanloopje te nemen: Je laat je afzakken 

tot achter de laatste man en zet vervolgens aan. Je tegenstanders zullen zeker 

verrast zijn. 

 

3. Of juist van kop af... 

Men noemt dit ook wel de Zoetemelk demarrage. Hoe het precies in zijn werk 

gaat hangt van de situatie af. Het komt er op neer dat je heel snieky van kop af 

(liefst als je net je portie kopwerk hebt verricht) heel geleidelijk versnelt. Je 

creëert sneller dan iedereen verwacht een behoorlijk gat met de rest en als het 

meezit ben je weg. Sportpsychologisch gezien is dit mooier dan alle andere 

mogelijkheden. Meestal voelt de rest van de wereld zich namelijk bedrogen door 

zo’n demarrage, begint men te kijken naar de concurrenten, maar zal men niet zo 

snel zelf in reactie komen.  

 

4. Gebruik maken van je ploegmaats (cq knechten)... 

Je kan heel handig gebruik maken van je ploegmaats door ze in te zetten als een 

soort stop. Zet er één of twee in je wiel voor aanvang van je demarrage en je 

weet praktisch zeker dat er niemand meer ín je wiel kan zitten. Dit betekent dat je 

vanuit elke willekeurige positie goede papieren hebt om weg te komen. 



 

5. Bij het terughalen van een kopgroep... 

Dit wordt ook wel aangeduid met de beschrijving “erop en erover”. De laatste 

meters voordat de hergroepering een feit is, ben jij al lang en breed vertrokken. 

En niemand die dat doorheeft. 

 

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest en verwacht dan ook 

spoedig nog betere resultaten aan het front. Voor vragen, suggesties en andere 

klachten…enfin die zijn er toch niet.  

 

 

G.Scholma, professor in de velodynamica  

(professor_velodynamica@hotmail.com) 

 

 

 

 



 

 

 

Wordt gesponsord door:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Als ik mijn nieuwe fiets binnen heb, dan ga ik vier, misschien zelfs wel wel 

vijf keer in de week trainen”  - Joris van Nieuwstadt 

 

 

 

“Ralph begint zich als een echte prof te gedragen” - Ronald Franken  

 

 

 

“Ik doe altijd wat er gedaan moet worden, en als ik het niet doe, is het 

expres” - Ralph Meijer 

 

 

 

“Mag ik er even langs, dan rijd ik dat gaatje even dicht” - Suzanne 

Noordhoek, tijdens de Midden Nederland Competitie in Almere 

 

 

 

“Ik denk dat ik maar de interne tijdritcompetitie ga winnen. Op dinsdag heb 

ik toch nog niet zo belachelijk veel trainingen gepland” - Geert Scholma 
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Horizontaal 

1. Gemeen dialect? (4,4) 

5. Verwaand werktuig. (5) 

7. 100 piek voor een bestuurslid. (5) 

9. Slachtoffer (van roofdier). (5) 

10.Trucenboek? (11) 

11.Muzieknoot in kast. (2) 

12.Criminele troep. (5) 

15.Europees werktuig. (2) 

17.Opbergruimte voor sieraden. (11) 

19.Heeft het laatste woord. (5,8) 

 

Verticaal 

2. Als eerste in Parijs en op de maan. (9) 

3. Kledingstuk van timmerman. (11) 

4. Dat betaal je voor speelgoed. (3) 

5. Hoofdpersoon. (6) 

6. Bots met rivier. (8) 

8. 1+1=3. (9) 

13.Medailles die kleven. (7) 

14.Fietser of loper. (6) 

15.Moment deelbaar door twee. (4) 

16.Vergelijkende trap van een schip? (5) 
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18.Voor roem. (3) 



Trainingen: AANSTAANDE WEEKEND WORDT HET 

ZOMERTIJD EN GAAN DE VOLGENDE TRAININGSTIJDEN 

IN: 
Maandag: Training olv Rene Lamphen 

Woensdag:  Rustige clubtraining 

Vrijdag: Training met Softijs, vertrek bij Galgenwaard 

 

Alle trainingen vertrekken om 18.30 uur bij Olympos, tenzij anders vermeldt. 

 

 

Wedstrijden/Evenementen: 
MiddenNederlandCompetitie 

zondag 26 maart Tiel  

zondag 2 april  Tijdrit A'dam-Rijnkanaal nabij Loenersloot  

zondag 9 april  Nieuwegein  

zondag 16 april  Amersfoort (finale)  

 

Interne Tijdritcompetitie: 

Zondag 2 april Tijdrit Midden-Nl-Competitie, Kanaal bij Loenersloot 

(Vertrek 8:30 uur bij “Snel”) 

Dinsdag 11 april Vechten-Werkhoven-Vechten 

Dinsdag 2 mei Houten 

Dinsdag 23 mei Ruiterberg-Hoogstraat-Ruiterberg  

Dinsdag 20 juni Amerongen  

Dinsdag 8 augustus Tijdrit van de grote schaatsvierkamp  

 

Toertochten/Kampen (meer info: Sander): 

zaterdag 8 april: eigen toertocht, 12 uur bij Olympos 

5 t/m 14 mei: Spanje Reis Tandje Hoger 

zaterdag 6 mei: Toertocht Dutch Mountains, Zuid Limburg 

zaterdag 13 mei: Heuvelrugtocht, 9,45 uur, Olympos 

donderdag 1 juni: Limburgs Mooiste 

zondag 11 juni: Tilff Bastogne Tilff 

zaterdag 17 juni: eigen toertocht, 12h bij Olympos 

zondag 1 juli: La Marmotte 

 

Triathlons (meer info: Thijs): 

13 mei: kwart, Breukelen 

14 Mei  kwart, Enschede Studenten circuit  

10 Juni  kwart, Eindhoven Studenten circuit 

25 Juni  achtste Groningen Studenten circuit 

6 augustus: Eilanden Triathlon Vinkenveen 

13 Augustus kwart Leiderdorp Studenten circuit 
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De lijst is ietwat opgeschoond, aangezien de mensen die niet hadden betaald er 

nu uit zijn. Veel plezier met fietsen. 

 
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 030-2943971 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 030-2615878 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  Licentie 

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 

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

Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030-2732487 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 't Zand 12 3544 NC Utrecht 030-2961146 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 

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 CZ 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 

Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Licentie 
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Redactieadres: Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 


