Het Buitenblad

•
•
•
•
•

opzienbarende centrefolds
Baantijden
DE prijsvraag: club van de coole dudes
Igor Hongerklopski
In’s en Out’s

Jaargang 9, nummer 1
Foto omslag
Emiel net over de top heen
Redactie-adres
Lexan Pieterse
Redactie Buitenblad:
Robin ‘Rob’ van der (K)loor(berg)
Lexan ‘Paul Dillen’ Pieterse
Emiel ‘El Buitre’ Joustra
Kopij sturen naar:
buitenblad@yahoo.com
Oplage
100 stuks
Kopijdatum volgende BuitenBlad
1 maart 2005
USWV de Domrenner wordt gesponsord door:
Dupree Cycles – Xtreme Bikes
Café Ledig Erf
Mertens Public Dialogue
Snel Tweewielers
Trias Sportfysiotherapie
Het BuitenBlad is het oficiële orgaan van de Utrechtse
Studenten WielerVereniging de Domrenner.
De redactie behoudt zich het recht om ingezonden stukken
in te korten, aan te passen en weg te donderen. Artikelen
dienen dus oprolbaar te zijn.
Club van Honderd
Loet Scholma, Ronald Franken, Familie vd Deijssel
Club van de coole dudes
Zie prijsvraag

1

Buitenblad jaargang 9 editie 1, janurai 2005

COLOFON

nummer!

Zoals te doen gebruikelijk siert
El Buitre met zijn weinig fraaie
smoelwerk de voorkant weer eens op,
net zoals dit nummer van uw geliefde
verenigingsperiodiek weer eens praktisch
geheel volgeschreven is door uw immer
hardwerkende redactietrio Rob, El Buitre
& Paul Dillen. WAAR BLIJVEN JULLIE
EIGEN STUKJES! En vooral: Kom eens
met leuke VOORKANTWAARDIGE
FOTO’S! Wij ontvangen dit graag, daarbij
is het de enige mogelijkheid om van
het Buitenblad misschien eens een wat
serieuzer blaadje te maken en bovendien
een andere kop op de voorkant te
krijgen…

Wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is als
het om de vereniging gaat: Joost mag het weten…
Dat wij wederom hard gelachen hebben bij het
volleuteren van dit verenigingsperiodiek is een feit.
Bovendien zagen El Buitre & ondergetekende hun
kans schoon hun grote idool Barbara de Loor als
Centerfold in het zonnetje te zetten. Onder het
Oud-Hollandse spreekwoord 2 wijven is altijd beter
dan 1, hebben we ook maar meteen door Anni
Friesinger een nietje gejaagd. Als jullie het niet
eens zijn met dit soort (on)zinnige bladvulling: Be
our guest en lever je bijdrage de volgende keer. Veel
plezier met dit nummer en vergeet niet om mee te
doen aan de prijsvraag!

Oke, genoeg gezeurd. Uw redactietrio zou
uw redactietrio niet zijn als zij er toch weer
niet in waren geslaagd er een mieters goed
Buitenblad van te maken. De inhoud in
vogelvlucht: een aangrijpende ingezonden
brief, de inmiddels gestopte Jacky Durand
beschrijft op indringende wijze een excollega genaamd Igor Hongerklopski, de
Istanbul-helden ietsen nog steeds door en
last but not least: een heuse prijsvraag in dit

Rob en Paul

Redactioneel

Redactioneel

Namens de redactie,

P.S. 1 We zijn per direct op zoek naar twee extra
redactieleden, of in ieder geval iemand die wel
helpt met stencillen.
P.S. 2 Excuses voor de citroengele kaft. Communiceren met medewerkers van copyshop is nooit
het sterkste punt geweest van Rob. Volgende keer
weer een ander kleurtje?
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Beste Domrenners,
Namens het bestuur wil ik jullie allemaal
een heel gezond, gelukkig en sportief (op
wat voor manier dan ook) 2005 toewensen!!!
Nu zijn de feestdagen alweer achter de rug
en vandaag leek het er zowaar op dat het
voorjaar al in aantocht is. Dat leverde enigszins
ietskriebels op, helaas was ik niet in staat er aan
toe te geven vanwege andere zaken waren die
eerst de aandacht verdienden. Hopelijk hebben
jullie er wel je voordeel mee kunnen doen.

heb ik me laten vertellen (kon ik ook
al niet bijzijn, mijn excuses daarvoor).
De maandelijkse borrel is alweer 2
keer geweest sinds de ALV, ik kan
iedereen van harte aanraden deze
te bezoeken aangezien je medeDomrenners hier beter leert kennen.

Het is nu ongeveer 2,5 maand geleden dat het
nieuwe bestuur geïnstalleerd werd en sindsdien
hebben we niet stilgezeten. Het bewijs daarvan
is terug te vinden in verschillende dingen die
sindsdien georganiseerd zijn, zoals het swingende
feest samen met Softijs. Helaas kon ik er zelf niet
bijzijn, maar ik heb me laten vertellen dat iedereen
zich goed vermaakt heeft, al moesten sommigen
onder ons dat de volgende dag ontgelden.
Verder hadden we natuurlijk de pannenkoek- en
poolavond welke ook zeer geslaagd was. Er zijn foto’s
van deze heugelijke avond gemaakt, maar vanwege
wat technische mankementjes duurt het even voor
ze op de site staan. Maar er wordt aan gewerkt!
Afgelopen zaterdag was de baandag, ook zeer leuk Kim

De domrenner heet haar nieuwe sponosr van harten welkom.Deze sponsor zal het
komende seizoen ook op het shirt verschijnen.

Sport- & Orthopedische revalidatie
“Van Huis & Van ’t Klooster”
Fysiotherapie en manuele therapie
Expertisecentrum knie & schouder
Medisch testen en trainen

Catharijnesingel 82 Utrecht 030-2317551
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Van de Voorzitter

Naast deze ontspannende initiatieven
wordt er elke zaterdag getraind vanaf de
Uithof en is het spinning in volle gang.
Ook zijn er een aantal Domrenners die de
zondagen met crossen doorbrengen. Ik
denk dat we met recht mogen zeggen dat
de Domrenner een sportieve, gezellige
vereniging is met het streven dit alleen nog
maar uit te breiden. Een van de onderdelen
van deze uitbreiding is het kamp in Maart,
daarover horen jullie binnenkort meer.
Het is de bedoeling om eens in een ander
gebied dan de Ardennen te gaan ietsen,
dus als iemand nog een goede tip heeft
voor een verblijfplaats in bijvoorbeeld
het Sauerland horen we dat graag!
Rest mij nu enkel jullie veel plezier te
wensen met het lezen van dit Buitenblad!

Ingezonden brief

Nou, ik ben een heel jaar bezig geweest om, te
voet en met de iets aan de hand, alle ietsenzaken
in de provincie Utrecht afgegaan met het verzoek
om de band van de velg te halen, maar dat is me
niet gelukt. Ze zeiden allemaal: “Nee, opdonderen
klojo. Dat doe je maar lekker zelf!” Dit heeft
me toen de bijnaam Wandelaar opgeleverd.
Mensen noemen me nu Sjors Wandelaar Bos.
Toen ik na drie weken eindelijk weer eens
thuiskwam,woonden er anderen mensen in.. Mijn
vrouw en kinderen waren er klaarblijkelijk vandoor
gegaan. Ze hadden geen briefje achtergelaten
dus ik weet ook helemaal niet waar ze zijn. De
nieuwe bewoners wilden ook mijn band er niet
af halen. Maar ja, daarna heb ik een jaar lang op
straat geleefd in Londen, Parijs en Amsterdam al
bedelend of iemand mijn band van de velg wilde
halen. Niet gelukt. Niemand die me wilde helpen.

Hallo Domrenner,

Ingezonden brief

Ik zit al tijden met een probleem en
heb al van alles geprobeerd om het op
te lossen, maar dat is tot op heden niet
gelukt. Ik zie jullie als laatste strohalm die
ik dan ook met handen gretig grijp. Jullie
vragen je vast af, wie is dit iguur dat ons
ongestraft denkt te kunnen aanspreken
via ons verenigingsperiodiek. Sjors
Bos is de naam. Voorheen werkzaam
bij een wandtegelwinkel in Montfoort,
thans werkloos. En weten jullie hoe
het gekomen is dat ik niet meer werk,
al zo’n drie jaar niet meer? Ik zal het
U vertellen en vrijwel gelijktijdig zult
U weten waarom ik mijn woord door
middel van pen en papier tot U richt.
Elke dag ietste ik van mijn woonplaats
Ijsselstein naar mijn werkplaats
Montfoort. Netjes op mijn oude
vertrouwde ietsje trapte ik ‘s ochtends
om half acht heen en ‘s avonds om zes
uur weer terug. Niks aan het handje.
Ik ben eigenlijk best gelukkig zo, met
mijn baan en mijn gezinnetje. Er is
eigenlijk maar een ding wat mij niet
meezit: niemand mag mij. Maar dan
ook niemand. De mensen die wel met
mij omgaan noemen een kwestie van
gedogen. En dat brengt mij bij mijn
probleem. Drie jaar geleden, ik weet
het nog als de dag van vanochtend,
ietste ik naar mijn werk, niets aan het
handje en toen plotsklaps: Pssssssss
sssssssssssssss. Lekke voorband. En
verdorie, toen kon ik dus niet naar mijn
werk, want ja zonder iets kom je er
niet. Eenmaal thuisgekomen probeerde
ik de band van de iets te halen, maar
dat werd geen succes. Drie weken ben
ik ermee bezig geweest en het enige
wat het opleverde waren versleten
duimen. Maar ik wilde uiteraard niet van
opgeven weten en dacht: er is vast wel
een ietsenmaker die mijn band eraf wil
halen, dat is tenslotte hun vak, niet waar!?

Dat heeft me toen wel een beetje droevig gestemd
hoor, een jaar lang zo op straat leven. Ik ben
toen opgenomen in een kliniek en daar wilden ze
me weliswaar wel verzorgen (wat ik nog steeds
heel aardig vind) maar ze weigerden me hulp te
bieden wat betreft mijn band. Dat behoorde niet
tot hun taken, zeiden ze. Kon ik me wel in vinden.
Na een jaar hadden ze gestemd en ik stond op de
nominatie om gekozen te worden en toen stemde
99% dat ik wegmoest, dus toen ben ik maar gegaan..
Het probleem is dus nog steeds niet opgelost
en ik loop er nog steeds mee. Maar ja, de wereld
heeft me in de steek gelaten. Totdat ik van jullie
hoorde, een leuke vereniging met leuke, excentrieke
mensen en toegewijde sporters bla bla en meer van
die onzin. En ik smeek jullie, help me mijn band
eraf te halen. En ik beloon je, ik maak je mijn
vriend; vriend van de machtigste man ter aarde.
Sjors Wandelaar Bos
NvdR: reacties om deze zielige man te helpen kunnen
naar buitenblad@yahoo.com gestuurd worden!
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Noot van de redactie:
Jacky Durand is niet langer onder ons... In sportieve zin dan!
Maar aangezien de ex-renner graag nog iets van betekenis
te doen wil hebben, zal hij doorgaan met zijn immer
fascinerende columns in het Buitenblad. In samenspraak met
de redactie heeft de Fransman besloten in de komende edities
enkele boekjes open te doen over voormalige collega-renners.
Hieronder volgt zijn eerste bijdrage:
Het wonderlijke wielerleven van Igor
Hongerklopsi
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Igor Hongerklopski

De Pool Igor Hongerklopski - bijgenaamd
de graatmagere verschrikking uit Katowice - is
waarschijnlijk de laatste exploot van de roemruchte
wielerschool van Zakopane. In een tijd dat het
IJzeren Gordijn nog zorgde voor een overzichtelijke
verdeling van het goede en het kwade, werd de
kleine Igor uit zijn ouderlijk huis geplukt en
meegenomen naar de Zakopaner wielerschool. Het
doel: gedrild worden tot een kampioen, oftewel
een sterke ‘kameraad’ om tegen op te kijken in een
samenleving waarin iedereen overigens volstrekt
gelijkwaardig was.
De roemruchtige wielertrainer van dit
sportinternaat was Pjotr Brusselslovski. Hij was
de zoon van een Brusselse gasleidinglegger met
Nazistische symphatieën. Brusselsloof (later dus
verpoolst tot Brusselslovski) senior was maar wat
vereerd toen hij door de Nazi’s werd uitverkoren
tot het aanleggen van speciale gasleidingen. Deze
dienden met spoed door het gehele Derde Rijk te
worden aangelegd ten behoeve van zogenaamde
‘werkkampen’, die door het gehele rijk als
paddestoelen uit de grond schoten. Zodoende
kwam de familie Brusselsloof in Polen terecht. In
deze ‘werkkampen’ zagen vader en zoon dat je van
hard werken een zeer slank, athletisch en afgetraind
lichaam kreeg. Het was in deze periode dat Pjotr
de inspiratie kreeg voor de door hem ontwikkelde
revolutionaire trainingsleer.
Brusselslovskis trainingsleer kwam er in het kort op
neer dat zijn pupillen gewoon niets te eten kregen.
Waar het van de latere Duitse tenniskampioene
Stefi Graf bekend was dat zij, als 3-jarig meisje pas
te eten kreeg als ze 150 ballen in een bepaalde hoek
had geslagen, daar ging de Poolse trainer nog een
stapje verder: zijn renners kregen helemaal niets
te eten. Wielrennen is tenslotte een inmens zware

sport, waarbij het kleinste grammetje
overgewicht het verschil kan maken. En
inderdaad, Igor Hongerklopski, Poolse
grootste wielertalent ooit, was dankzij de
baanbrekende trainingsmethoden van zijn
trainer tevens de meest afgetrainde renner
van achter het IJzeren Gordijn. Al snel
startte de ‘staatsamateur’ als beschermde
renner in de grootste koers van die dagen:
de Vredeskoers. Zijn prestaties vielen
echter tegen: van eten was in deze periode
in het Oostblok sowieso nauwelijks
sprake. Zodoende viel de Pool tussen al
die andere niet-eters niet echt op, en leek
hij een carrière als middelmatig renner
tegemoet te gaan.
Totdat de Muur plotseling viel. Hij kreeg
een contract in het Vrije Westen, en kwam
midden in het tijdperk Greg ‘McDonalds’
Lemond terecht. Zijn trainer nam hij mee.
In het kleine wielerwereldje aldaar kwam
Brusselslovski in contact met de toen der
tijd volledig onbekende en onbetekende
wielercoach Piet Hoekstra. Enkele jaren
later zou Hoekstras ster ineens tot grote
hoogten rijzen: vanuit het niets gekomen
vierde hij als coach plotseling grote
successen met zijn toenmalige pupil
Leontien van Moorsel.
Ondertussen reed Igor zijn eerste
koersen in de ploeg van de Italiaanse
ploegleider Bombini, die later, zij het
korststondig, zeer succesvol was met een
groepje andere Oostblokkers, waaronder
renners zoals Oegromov en Berzin.
Igor kreeg het, net als elke Oostblokker
in het Westen moeilijk met de luxe. En
inderdaad als iedereen sliep, sloop hij zijn
hotelkamer uit, om eens een vette worst te
gaan eten. Of om eens een biertje en een
satehtje of twee te nuttigen. Desondanks
nam hij overdag, onder het toeziend oog
van zijn strenge trainer, niets tot zich.
Toen Bombini hem dan ook een spuit
aanbood weigerde hij deze. Smeekbedes
als: “It’s really perfectly natural, boosts
up your hematocrit, makes you really go
faster, did you really think we Italians all
rode so fast on a bruine boterham met

het gelukkige land: er vond een heuse Tour du Faso
plaats. Hier kon de Pool Hongerklopski eindelijk
terecht met zijn manier van koersen. De hongerige
Afrikaantjes – hoewel net als de Pool ook behept
met een vetpercentage van 16,7% - lagen qua
trainingsarbeid lichtjaren achter op hun eveneens
hongerige collega. Igor won de Tour du Faso dan
ook maar liefst 7 maal op rij. En zo breidde de Pool
Igor Hongerklopski toch nog een fabelachtig slot
aan zijn carrière. Een slot wat hem en zijn trainer in
een klap de status ‘legendarisch’ gaven.

pindakaas?” hielpen niets: Igor nam niets tot zich.
Jaren later spijt het Bombini nog steeds: “Zo’n
goede hebben we nooit meer gehad, behalve Riis
dan, maar ja die moest ik ‘s nachts constant wakker
maken vanwege zijn te dikke bloed: die klootzak
kostte mij als ploegleider mijn nachtrust.”
De Poolse renner leek tussen wal en schip te
gaan vallen met zijn revolutionaire manier van
wielrennen. Geen ploeg wilde hem meer hebben.
Maar voor de derde maal was de redding nabij, zij
het uit onverwachtte hoek: de Societe du Tour de
France probeerde goodwill te kweken door ook eens
een rittenkoersje in het arme Afrika te organiseren.
De voormalige Franse kolonie Burnika Faso was

Eind goed, al goed.

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

Cycles Dupree
Croeselaan 98
Utrecht
030 2932592
(van tevoren afspraak maken)
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Utrecht-Istanbul: Vijf helden, Folkwin Hulshof, Jan
Willem Leeuwis, Peter van Glabbeek, Ronald Franken
en Geert Scholma presteerden het in de zomer van 2002
een monstertocht van 3500 km van Cambridgelaan naar
Aya Soia met succes te volbrengen. Tijdens deze expeditie
maakten zij zichzelf niet alleen onsterfelijk, maar schreven
zij ook hun belevenissen op in een dagboek. Deze verhalen
worden in openbaring gebracht. Als leesvoer, maar ook als
een leidraad voor een nieuwe lichting helden met een nieuwe
bestemming en nog grotere verhalen.
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Ronald
Lezersvraag: De oplettende lezer had
kunnen opmerken dat Jan Willem op
10 juli al jarig was geweest. De logische
vraag die zich naar aanleiding van deze
samenloop van omstandigeheden in
de hoofden van menig Istanbulganger
ophield gedurende de vakantie was: Hoe
groot is nu eigenlijk de kans dat precies
2 van de 5 Istanbulgangers binnen een
tijdsbestek van 35 dagen = 1/10 jaar
jarig zijn? Voor de oplossing, zie einde
column.
Dinsdag 6 augustus:
Asprovalta – Kavala: 81 km in 3:48
uur (21.2 km/h)
3070 km van eigen huis en tuin
Een bijzondere dag, want Geert wordt
eindelijk echt volwassen, namelijk 21
jaar oud. Daar hoort een passend cadeau
bij en we geven we dan ook een schone
Griekse onderbroek en 0.5 liter Ouzo.
Het is niet heel erg heet vandaag. Nog
een stukje drukke weg en dan trekken
we weer tijdelijk het land in, hetgeen
ons voor de verandering een rustige weg
oplevert. PATS: Er breekt een spaak in
Peter’s achterwiel... Dat ikst Geert wel
even, terwijl de rest de verse druiven en
amandelen zo van de boom eet. Dan,
bij het aandraaien van de spaken breekt
er nog een spaak... In het volgende iets
grotere dorp heeft JW de primeur van
de eerste lekke band... De voorband.
Maar tijdens het iksen krijgen we van de
mevrouw voor wiens stoep we zitten een
watermeloen, wat de schade ruimschoots
vergoedt. Aan het eind van de volgende
klim is de voorband natuurlijk al weer
leeg... Ditmaal wordt wel een nieuwe
binnenband tevoorschijn getoverd. We
ietsen verder en tijdens de laatste keer

Utrecht-Istanbul

Maandag 5 augustus: dag 31/etappe 25
Thessaloniki – Asprovalta, 84 km in 3:56 uur
(21.4 km/h)
2989 km zwart asfalt, modderige bospaadjes
en hobbelige zandweggetjes.
Terwijl langzaam tot me doordringt dat het weer
ochtend is, loopt er een druppel zweet over mijn
voorhoofd naar benden. Ik lig op een behoorlijk
natte mat en in een evenzo natte lakenzak. Het is
nog geen 7 uur en ik ben nu al aan het zweten!!!
Het is dan ook 29 oC binnen in de tent. Buiten is
het koeler, maar de tijd dat we vanaf de start tot 11
uur nog lekker ietsten en daarna pas warmere lucht
tegenkwamen is over.
De klim vanuit Thessaloniki is lang en steil en
verder zit er behoorlijke slapgetrokken soep in mijn
benen. De dag van gister heeft er wel ingehakt bij
mij: Vroeg op en pas laat aangekomen in warm
weer en na een irritante snelweg, waarvan ik niet
kan genieten en waarbij ik me ook niet op mijn
gemak voel. De weg van vandaag was ook veel te
druk en nog smaller ook. Rustig om me heen kijken
is er dan ook niet bij, alleen nog strak achter elkaar
rijden. Geef mij maar 4 honden die blaffend op ons
af komen, dan nog eens van dit soort wegen voor
uren aan één stuk.
Terwijl ik in de pauze ben gaan poepen discussieert
de rest over een andere dag-indeling dan gisteren.
Keuzes: 1)Wat langere pauzes, maar dan wel weer
om 16 uur weg zodat we om 18 uur op de camping
zijn (JW). 2)Vroeger op, van 6 tot 13 uur op de iets
en dan stoppen (Geert, Ronald en Folkwin). 3)In
de avond doorrijden tot 23 uur (Peter). Conclusie:
We korten de etappes in tot ongeveer 90 km en
rijden tot 14 uur door. Zodat we daarna lekker
rust hebben en niet meer een hallamme siesta met
late aankomst. Tot nu toe evalt dit me erg goed.
Een lekker vakantiegevoel bij een mooie camping

aan/op het strand, waar Geert en Folkwin
met de blote piemelmanssprongen het
aleggen tegen Peter en Ronald in een
potje volleyzwemworstel.

Centrefolds
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aanzetten voor de camping breekt bij
JW een spaak achter... Deze dag komt
binnen met stip in het pechklassement.
Avondactiviteiten: Op camping Irini
gezwommen in een vieze zee, daarna
Machiavelli gespeeld, waar JW zijn eerste
winst pakt met 37 punten. Daarna nog
wat gevoetbald en uit eten gegaan.
JW

Utrecht-Istanbul

Woensdag 7 augustus:
Kavala – Fanari: 98 km in 4:17 (22.9
km/h) 3168 km zonder Nederlandse
vrouwen
Hoe polijst je marmer? Men snijdt het
marmer in platen, laat er water en zand
tussen stromen en wrijft de platen tegen
elkaar tot ze glad zijn.
Vandaag toch nog een kleine 100
km geietst, waarvan 75 km over een
soort snelweg, 10 km over rustige
binnenweggetjes, 5 km onnodig
op en neer, en nog 10 km extra
voor het afsteken over de door
Ronald uitgezochte route. En dan
te bedenken dat we net twee dagen
terug hadden afgesproken het
ietsen tot een absoluut minimum
te beperken en dankzij een snel
tijdschema te lunchen op de
camping. Enin, na een daverende
inale, gewonnen door Folkwin met
een banddikte voor Jan Willem,
komen we om een uur of 16 in de
regen en tussen honderden muggen aan
op een verschrikkelijke brommercamping.
Vanacht zijn we dus slechts wakker
geworden bij het vertrek om 1:00 uur
(VROEMVROEM) en bij terugkomst
om 5:00 uur (VROEMVROEM). De
volgende ochtend, tijdens het ontbijt,
hebben we de rekening natuurlijk wel
even vereffend. Onder luid geschreeuw
van met name JW en Peter: “WAAR
ZIJN
GODVERDOMME
DIE
KUTMESSEN?” werden onze dikke
dronken buurpadden heerlijk wakker.

Geert
PS: De lezersvraag kan vrij eenvoudig opgelost
worden door het probleem te benaderen met een
binomiale kansverdeling. De kans dat precies 2
Istanbulgangers binnen 1 jaar jarig zijn wordt in
onderstaand diagram beschreven met het eindpunt
en is gelijk aan de som van de kansen van alle
routes die het beginpunt naar het eindpunt leiden.
Een van deze mogelijke routes is in het diagram
ingetekend en aangetoond kan worden dat er nog
5!/(3!2!)-1 = 9 andere routes zijn. De kans op 1
jarige in 1/10 deel van een jaar is uiteraard gelijk aan
1/10, de kans op 2 jarigen is dus gelijk aan (1/10)2
en de kans op 3 niet-jarigen is gelijk aan (9/10)3.
De kans op een willekeurige route van begin- naar
eindpunt is dan dus gelijk aan (1/10)2 x (9/10)3. De
totale kans dat precies 2 Istanbulgangers binnen 1
jaar jarig zijn wordt daarmee dan dus gelijk aan:
9 x 1/100 x 729/1000 = 7.29 %. Het zijn van die
kleine dingetjes, maar ze maken het leven zoveel
interessanter...
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Met de nieuwe leden erbij kruipt het ledenaantal
van de Domrenner weer langzaam naar de
magische grens van 70 leden. Voordat het
studiejaar voorbij is en oude leden de vereniging
weer verlaten zou het mooi zijn als we die grens
zouden doorbreken. Het aantal amateur B’s is dit
seizoen gestegen naar 9, tegenover 2 afgelopen
seizoen. Een dergelijke spectaculaire stijging van
het ledenaantal is niet te verwachten. Desondanks
toont ook het aantal nieuwe leden deze periode
weer dat de Domrenner een groeiende vereniging is.
Nieuwe leden:

Danny is zelfs afgezakt naar het land van
de Kruikenzeikers (Tilburg ten tijde van
carnaval). Wij wensen hem succes met zijn
nieuwe studie en hopen hem natuurlijk
nog regelmatig op de trainingen te zien.
Jarigen:
Thijs Venema
19 januari
Lize Roetman
23 januari
Wouter Lefèvre
19 februari
Jona van der Kloot Meijburg26 maart
Koert Mostert
1 april
Lobke Buhrmann
9 april
Gerjanne Beijer
16 april
Maarten Deenen
17 april
Alle jarigen namens het bestuur alvast
gefeliciteerd.

Verhuizingen:
Jan Willem (Buurkerkhof)
Danny (Tilburg)
Barend RIP (Hunzestraat)

Der Secretaris

CO VAN BEEK
Uw
Fietsenonderdelenspecialist
Springweg 16 – Utrecht
030 – 231 99 33
100 m2 Fietsonderdelen
Accessoires – Schoenen – Fiets
En Regenkleding
Abus – Agu – Comus – Conti
Cyclops – Lake – Shimano
Sram – Schwalbe – Terry
www.covanbeek.nl
www.bikepartsonline
www.politieiets.nl
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Secretariele Zaken

Maarten Deenen
Kim Versluys (m)
Ernani de Boer
Myrte Pfeifer (inderdaad de zus van)
Dennis van Bart
Alexandra Huisman

Voor hun volledige adresgegevens zie
ledenlijst

Het is mei. In het hospitaal van
Oudenaarde ligt onze Franco Belge. In
zijn laatste voorjaarskoers, de Brakelse
Acht, brak hij bij een zware val zijn
rechterdij, zijn rechterheup, drie ribben,
zijn rechterarm en het onvermijdelijke
sleutelbeen. Aan zijn zijde zit Louisa, zijn
vriendin. Samen kijken ze terug op een
roerig voorjaar.

Franco Belge

Het begon allemaal in februari. Als
kersverse prof mocht Franco debuteren
in Kuurne-Brussel-Kuurne. Vol spanning
stond hij aan de start van deze klassieker.
Van de tijd tussen het startschot en het
passeren van de inishstreep wist hij niets
meer. Achteraf wist de ploegleider, Noel
Demeulenare, hem te vertellen dat hij
de hele koers in het laatste wiel van het
peloton had gereden. Maar hij had hem
wel uitgereden. Hij en zijn ploegleider
waren tevreden over zijn debuut.
Zijn volgende koers was de keienkoers
van Mater. Na enkele kilometers was
zijn koers ten einde. Halverwege het
peloton ontstond een breuk en alle grote
ploegen hadden hun sterke mannen in het
voorste deel. Aan de kop van het tweede
peloton werd niet meer doorgereden en
na een halfuur werd de groep uit koers
gehaald. De ploeg ’t Sjuupke kreeg
er na aloop van Demeulenare goed
van langs. De ploeg was namelijk niet
vertegenwoordigd in het eerste peloton.
Na een week straftraining moesten de
renners het vertrouwen terugwinnen in
de kermiskoers van Schoten.
In deze koers trok onze Franco zijn
stijgende lijn door. Deze koers werd een
dag voor de driedaagse van de panne
verreden en alle grote kleppers waren
dus afwezig. Deze kans greep Franco met
verve. Halverwege ontstond de kopgroeg
die niet meer werd teruggepakt en hij
was erbij. Met zes anderen reed hij onder
luid gejuich van het Vlaamse volk zijn
ronden in en om het dorp. Hij voelde
zich sterk en voelde een sensatie in de
lucht hangen. Tot hij bij het luiden van

de bel zijn band leeg hoorde lopen. Het wisselen
van de band duurde iets langer dan gebruikelijk,
wat hij de mechanieker ook in niet te misverstane
bewoordingen duidelijk maakte, en hij kon niet
meer terugkomen bij de vluchters. Een zevende
plek restte hem. Na aloop bleek wel dat hij op
de rondemis, Louisa Vanderwitt, een hele grote
indruk had gemaakt.
Door het sterke rijden in Schoten mocht Franco de
Ronde van Vlaanderen rijden. Van zijn ploegleider
moest hij proberen in een vroege vlucht mee te
zitten, omdat hij de groten toch niet kon volgen als
ze gingen. En hij zat ook in de vroege vlucht. Na
drieentwintig kilometer reed hij weg met de belg
Johan Vanmeetere, de fransman Jean Bonault en de
italiaan Romano Fratelli. De werkten eendrachtin
samen en bij het begin van de heuvelzone hadden
ze een voorsprong van zes minuten. De fransman
bleek de heuvels slecht te verteren en moest al snel
lossen. De drie reden door en aan de voet van de
beroemde Oude Kwaremont waren en nog vier
minuten van de voorsprong overgebleven. Johan
Vanmeetere demarreerde op de kwaremont. De
italiaan vond dit niet kunnen en begon aan een
serie italiaanse scheldwoorden waar de honden nog
geen brood van lusten. Johan trok zich er niets van
aan en reed stevig door. Alleen Franco kon hem
nog volgen. Op de patersberg gleed Vanmeetere
onderuit. Franco besloot niet te wachten en reed
alleen door.
Onze held reed solo op kop in Vlaandrens mooiste.
De pakken volk langs de weg schreeuwden hem
voort. In het hoofd van onze held schoten al
krantenkoppen voorbij als ‘onbekende vlaming
wint de hoogmis’. Tot op de muur een twintigtal
renners hem voorbijschoot. De grote kleppers
waren op stoom gekomen en Franco hoorde daar
nog niet bij. Franco kwam als 25e aan de inish.
Dit was genoeg voor een linke salarisverhoging
en zo kon Franco een klein appartementje huren in
het dorp Kluisbergen voor hem en zijn Louisa.
In de Brakelse acht startte Franco als outsider. Na
enkele ronden demarreerde hij op het moment dat
een hond het parcours opliep. Franco kon die niet
meer ontwijken en maakte een doodssmak, waarna
hij naar het Oudenaardse hospitaal werd vervoerd.
De hond heeft het overigens niet overleefd.
Misschien kan Koert Mostert vertellen hoe Franco
Belge in het najaar terugkwam.
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Prijsvraag: De Club van Coole Dudes:

De Lijst:
Paul Dillen, Rob, El Buitre, David Bowie,
DanMen2be, Geert Scholma, De ex van het
neukertje van Geert, de nieuwe vriend van het
neukertje van Geert, Tom Jones, Guggenheimer,
Koen & Kris Wauters, Jules (Dildo?), Amateurs
B, Alexander The Great, Joost Eerdmans, Ali B,
Ali El B, Michael Boogerd, Bart Voskamp (in
reclame-vrij wielershirt en zwarte muts), triatleten,
(dier)geneeskundegasten, Barend op zijn bek,
Supervisors,
Toyota-Avensis-Breakverkopers,
Manneke Pis, Fazio, Die Fantastischen Vier,
Scooter, Wayne & Garth, Jay & Silent Bob, Bill
& Ted, Kevin Smith, Herman Brusselmans, Boy
George, Jimmy Sommerville, 1.96, Tony de Kudt,
Ivo de Vos, de Meeuw, Jos Brink, Rudi Carell,
Ronnie Tober, Morrissey, Jimi Hendrix, Jim
Morrison, Andre 3000, Big Gay Al, Stef Kamil
Carlens, The Fucking De Waele Brothers, Tom
Barman, George Michael & Andrew Ridgeley, Kyle,
Stan, Kenny, Eric Cartman, Robert Smith, Sioen,
JP Dupree (zeker met zijn nieuwe plasma-TV!),
Ben Berden, Erik & Thomas Dekker, Raymond
van het Groenewoud, Prince alias TAFKAP a.k.a.
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Club van de Coole Dudes

Uw immer inventieve redactie zou uw immer inventieve
redactie niet zijn, als zij ook in deze nieuwe editie van
uw geliefde verenigingsperiodiek niet met iets nieuws op de
proppen komen: waarom de boel niet wat opleuken met een
heuse prijsvraag?! Hieronder vinden jullie een lijst met namen
van zogenaamde Coole Dudes. Maar zijn het allemaal wel
Coole Dudes? Aan jullie om de meest Coolste Dudes eruit
te pikken, dat is de prijsvraag dus…
Ja ja, mooi is dat, hoor we jullie denken, maar valt er nog
wat te winnen?! Natuurlijk valt er wat te winnen, het is toch
een prijsvraag, stelletje dombo’s! Maar wat dan, hoor ik jullie
van ongeduld brullen. Wel zowel de derde als de tweede prijs
behelzen een stevige knuffel van uw geliefd redactie-/jurytrio.
De echte winnaar ontvangt deze uiteraard ook, maar mag
bovendien de voorkant van het volgende nummer van dit
blaadje opsieren met zijn of haar lelijke bakkes. Allemaal
meedoen dus, en over de uitslag is uiteraard weer eens geen
correspondentie mogelijk. Uw antwoord op de vraag wie de
meest Coolste Dudes zijn (uit onderstaande lijst dus) dient
uiterlijk op 1 maart doorgemaild te zijn naar de redactie
(buitenblad@yahoo.com). Veel Succes!!!

The Symbol, George Baker, George W.
Bush jr., Bill Clinton, Snoop Dog, Pharell
Williams, Dr. Dre, VDV, Piet Veerman,
Frank Farian, Falco, Bolland & Bolland,
Rob De Nijs, Frank Boeijen, Jan Wolkers,
Inspector Gadget, Vader van Scholma,
Carlo & Ron Boshard, Majoor Boshardt,
Mike Verdrengh, Marc Marie Huijbregts,
Fietskoeriers van Velosprint, Matthijs
van Nieuwkerk, Oma van Lexan, Hansje
Teeuwen, Rintje Ritsma, Paul Groot, Ivo
Niehe, Hans Liberg, papa, Sinterklaas +
Pieten (en pak hem beet: zijn knol!), Elvis
Presley, The Pet Shop Boys, Spinvis, David
Hazelhoff (uitsluitend in zwembroek),
Ron Jeremy, Postbezorgers, Freddy
Mercury, Xander de Chansonier, Filippo
Simeoni, Moon Dog Jr., Jason Biggs alias
The Pie Fucker, Omar Shariff, Rembo &
Rembo, De Broertjes, De Neger en de
iets, K.d.L, Casper Buitendijk, Margreet,
Samson & Gert, Ronald Franken, Peter
van Glabbeek, Ggggeert Elbers, JW &
Carice van Houten, Sjonkers, Barend
in zijn pak, Wouter/Boris, Het Bestuur
in de olie/Joris Goldstrike, SS, Jason
Donovan, Rick Ashley, Robbie Williams,
Bruno Ganz, Chad Hedrick, Shani
Davis (& z’n homeboys), Boybandleden
(inclusief voormalige), Der A-Team,
Gunter Schneider, Bootsjungen, Bereden
Politieagenten, Nostradamus, Guido,
USAC-leden, Softijssers, Homo’s, Dave
Bruylandts, De gebroeders Ge & Arie
Temmes, Frank, Jacques Brel, Ramses
Shaffy, Sammy, Paul + El & Barbara (en,
ach waarom ook niet inclusief Anni), Pa
Wellens & Rein Groenendaal, Wilant van
Gils, Enrico Franzoi, Damiano Cunego,
Jurriaan Tobbertje@Gent@iksi.nl.be.tk.c
om, The Dukes Of Hazard, Helden uit
Bonanza, Batman & His Boy Wonder, John
Lennon, Spongebob, Patrick, Gerrit &
Octo, Leslie Nielsen, Charlie Sheen, Raab
Himself, Party Boy, Billy Ocean, Andre
Hazes, Herman Brood, Jules Deelder,
Herman Heinsbroek, Mat Herben,
Winnie De Jong, Harry Mens, Ron &
Andre, Minister Remkes, De Hondjes van

Club van de Coole Dudes

Pim Fortuyn, GUMMBAH GUMMBAH
GUMMBAH!!!!, Pieter Bouwman, Petrov,
Het Nihilistisch Verbond a.k.a Oblomov,
Simplisties Verbond, Harry Mulisch, Hugo
Claus, Dikke Lul (Drie Bier!!!), Alfred
Issendorf, Harold Nagtegaal, Bram (komt
terug), Ritchie Blackmore, Paul de Leeuw,
Agnus Young, Fat Bastard, Eddie Hitler
& Richie Richards, The Young Ones, Frits
van Egters, Batavus Droogstoppel, Soldaat
van Oranje, Z.K.H. Prins Bernhard, Emile
Ratelband, Prins Claus, de Lullo’s, W.A.
van Buren (vanwege zijn wijf), Gerrit
Dekzijl, Sjef van Oekel, Martin Plomp,
Tom Egbers, Mart Smeets (vanwege zijn
baanbrekende interview met ‘Lance The

Man’) , Renaat Schotte, de ‘onschuldige’ Tyler
Hamilton, David Millar, Maarten Ducrot, De
Neel, Big Brother ‘zwakbegaafd’ Kelly, Maxim
Lefevere, Roland Liboton, Pollekke Hereijgers alias
Hoogleraar der Zandcross, Richard GroenenDAL,
Gerben Lowik, Don Johnson, G., Hennie Huisman
+ Paard Snuitje, Tommie + Pino, Wim T. Schippers,
Bert van Leeuwen & Andries Knevel, Elmo, Oscar,
Grover, Koekiemonster & De Teletubbies, Bart de
Graaff, Dione de Graaff, Henny & Ernst, Ome
Henk, Jantje & Tet Tettetettet, Bob & George,
Cowboy Henk, Kamagurka & Herr Seele, Gorki en
natuurlijk Last But Not Least…
PAUL DILLEN, ROB & EL BUITRE!

Olympische sporters helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?
TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland
Kapelweg 10 3566 MK Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508
trias.fysiotherapie@12move.nl
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Baandagje 8 januari 2005. De uitslagen
250 meter sprint vliegende Dames
start
Pos. Naam
Tijd (sec)
1

Gerjanne Beijer

18.48

250 meter sprint vliegende Heren
start
Pos. Naam
Tijd (sec)

15

Baantijden

Jorg van Oostende
15.20
1
Robin van der Kloor
16.35
2
3
Sander Jonkers
16.50
16.51
4
Stefan Blom
16.52
5
Ben Gorissen
Maarten Denen
16.54
6
16.68
Frebus van Slochteren
7
16.73
8
The Danman
16.74
Jochem Wigman
9
16.88
10 Joris Eggenhuizen
17.17
11 Sjaak Veken
17.21
12 Wouter Caro
17.48
13 Joost van Helvert
17.48
13 Jonah van der Kloot
17.68
15 Tjerk Destombes
17.97
16 Joris van Berkel
NB: Tussen de nummer één en nummer
twee zit 1.15 seconde. Tussen de nummer
twee en de nummer dertien zit 1.13 seconde.
Nummer zestien is 0.51 seconde sneller dan
de nummer 1 bij de dames

Jerry’s & In’s and Out’s

“Hier zijn toch helemaal geen homo’s?”
Het wordt Maike een beetje heet onder de voeten tijdens het pannenkoeken eten.
“Jongens neem het nou niet te serieus.”
Danny is in Tilburg op zoek naar gezelligheid.

Out
Danny
ketting
wedstrijden rijden
Cleo
ietsen
Ali B.
Snokken & stoempen
gezond
zuiplappen Rob & El
ZKH Prins Bernard
Een iets
16

In
DanMen2Be
zonder ketting
koerieren
Geert
poolen & darten
David B.
surplacen
ziek
zuiplap Joris
Meneer Guggenheimer
Toyota Avensis Break

