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Sander en Frank, Introkamp vorig jaar. Dit jaar weer!! 
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Jij bent dus geïnteresseerd in wielrennen. Tenminste daar ga ik vanuit gezien 
het feit dat je bent begonnen met lezen in dit introductienummer van ons 
clubblad.  

Ik zou kunnen zeggen goede keus, maar die conclusie laat ik liever aan 
jouzelf over. In dit introductienummer krijg je in een aantal stukjes een indruk 
van wat wij zoal doen als vereniging, tevens staan er in dit blad een aantal 
stukjes die in de voorgaande edities van het blad zijn verschenen. Ik hoop 
dat je door het lezen van dit nummer een (goede) indruk krijgt van wat de 
Domrenner inhoud en hoe de sfeer binnen de vereniging is. 

Ik zal vast een voorschot geven op de ins en outs. De Domrenner gaat 
nu het vierde jaar van haar bestaan in. In de afgelopen jaren is hard gewerkt 
om een invulling te geven aan de vereniging . Niet altijd even makkelijk want 
wielrennen is toch een behoorlijk individuele sport. Toch is de Domrenner er 
niet voor niets. Bij ons heb je de mogelijkheid om jouw sport te doen samen 
met anderen. Zo kan zelfs een individuele sport een sociaal aspect krijgen. 
Verder worden er natuurlijk tal van aktiviteiten georganiseerd al dan niet op 
de fiets, en met of zonder competatief karakter. Bij alle activiteiten staat de 
gezelligheid voorop. 

Zoals gezegd is dit introductienummer bedoeld om een indruk te 
geven van de vereniging. Mocht je onverhoop nog vragen hebben aarzel dan 
niet en neem contact op met mij of een van de andere bestuursleden. 

Ik hoop jullie tegen te komen op ons kamp eind augustus in Limburg 
of anders toch zeker op de fiets in de omgeving van Utrecht. 
 
Veel fietsplezier gewenst in Utrecht. 
 
 
Ralph Meijer 
030-2718747 
ralphmeijer@zonnet.nl 
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WAAROM ?  

 
"OVER HET FUNCTIONELE WERKEN EN HET NUTTELOZE SPORTEN"  
 
 
 Er zijn mensen, volwassen exemplaren zelfs, die niet begrijpen hoe hun 
soortgenoten in elkaar steken. Deze mensen hebben of een sociaal-
emotionele afwijking, en dan worden ze ‘naïef’ genoemd, of ze hebben een 
sociaal-maatschappelijke afwijking, en dan noemen we ze ‘managers’.  
 Op het visitekaartje van een projectmanager van een grote 
onderwijsinstelling in het Zuiden van het land is het volgende te lezen: ‘Het 
.... College, waar werken een voorrecht en leren een genoegen is’. De lezer die 
van deze zin geen koude rillingen krijgt, loopt een grote kans later manager te 
worden. 
 Een vreemd soort mensen zijn de ‘rationele workaholics’: zij kiezen er 
bewust voor om zestig uur of meer per week te werken. Zij zijn verslaafd aan 
hun werk. Meestal hebben ze naast hun werk zo’n belachelijk leeg leven, dat 
ze niets anders meer durven dan werken. Zolang ze werken, worden ze 
gewaardeerd, hebben ze iets om hun energie in kwijt te kunnen, hebben ze 
geen tijd om na te denken over niet-functionele aangelegenheden als liefde, 
kunst en sport. Allemaal zaken die emoties met zich mee brengen, en daar 
koop je toch niets voor?  
‘Een mooi boek lezen in het park? Daar verdien je toch geen geld mee?’ 
‘Een hele nacht in de kroeg doorzakken? Dan ben je de volgende morgen 
toch minder productief?’ 
‘Drie uur per dag voor de lol op een fiets zitten? Zonde van de tijd!’  
 Of, om bij mezelf en de sport te blijven: een heel jaar trainen om in ‘de 
Cricquielion’ op twee minuten na een gouden medaille te missen? Ik kan 
eerlijk zijn: ik had de koers voor geen gouden medaille willen missen. Die 
ingehouden spanning in de ochtend bij het opstaan. Die duizenden 
wielergekken in die smalle straat van La Roche. Mijn ploegmaats die tot grote 
irritatie van anderen niemand door willen laten. Die eerste klim, waar mijn 
benen direct vol lopen met zuur. De schitterende uitzichten. De bergen die 
door honderden dansers worden beklommen. Maar ook de afschuwelijke 
pijnscheuten in mijn rug na pakweg 150 kilometer. Het als een klein kind 
huilen van de pijn. De tunnel waarin ik na de finish vast blijf zitten.  
 Nooit heb ik mijn menselijkheid zo bewust meegemaakt als die dag. 
Nooit heb ik zo veel emoties in één dag beleefd. Wie dan ook denkt dat de 
mens een rationeel wezen is, bedriegt zichzelf. Die persoon moet maar eens 
een dag vrij van zijn werk of studie nemen, ‘de Cricq’ gaan rijden, en kijken 
wat er allemaal uit komt op zo’n dag.  
 Het zijn de emoties die het leven kleur geven. Wie bang is voor de niet-
functionele manieren van tijdverdrijf, of beter gezegd voor de emoties die er 
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uit voortkomen, leeft eigenlijk maar half. En dat valt niet te compenseren met 
een extra bijbaantje.  
 
 
Frank van der Velden.  
 
        
 
  
 

 
 
 
 



 

 

KORTE KLIM  
 
 
 
 
 
 

Op rubber en staal rusten 

rusteloos de ruwe handen 

waarboven de armen zich spannen 

licht naar buiten buigend 

Dan ontsnapt plots het lichaam  

aan het smalle zwarte zadel  

voor een dans met de pedalen 

 

Het hoofd beseft de noodzaak 

van het nodeloze dood gaan       

van het lichaam, een lawine  

die lacht om de zwaartekracht   

Ze schreeuwt haar zwaartepunt  

voort en hoger, toch zwevend 

de korte klim niet vrezend 
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Voor de komende tijd staan er twee kampen op het programma. Het gaat 
hier ook zeker niet om de minste kampen, nl. het erg gezellige, van oudsher 
in Valkenburg gehouden intro-kamp, dat een duidelijk recratief tintje heeft 
en het Criquelion-kamp, dat wat meer op hard fietsen gericht is, maar toch 
ook gezellig. 
 
Intro-kamp 
Het intro-kamp vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met zondag 27 
augustus, zoals gezegd in Valkenburg. Dit kamp biedt een ideale 
gelegenheid om:   

� Heel veel Domrennertjes te leren kennen, zowel de nieuwe als de 
oude. 

� Gezellig te fietsen in het Limburgse heuvellandschap 
� Het Valkenburgse nachtleven onveilig te maken 
� Eeuwige roem voor jezelf te verwerven door elk klimmetje te winnen 

Er is dus eigenlijk geen reden te bedenken waarom je niet mee zou gaan. 
We zullen vrijdagmiddag vanaf Utrecht CS per busje/auto/trein 

vertrekken naar het zuiden des lands om daar onze tenten op te zetten en 
vervolgens een stukje te fietsen. Na het eten gaan we in het centrum van 
Valkenburg nog een terrasje pikken, daarna natuurlijk goed slapen om 
zaterdag weer te kunnen fietsen! Ook op de zaterdagavond is er 
gelegenheid om uit te gaan, waarna het kamp op zondag voor de 
afwisseling zal worden afgesloten met een fietstocht. Alle genoemde 
fietstochten worden met een rustig toertempo gereden. De kosten voor dit 
kamp zullen, incl. vervoer, camping & eten fl 125,- bedragen.  

Je wilt nu natuurlijk mee en vraagt je af hoe je je aan kunt melden!! 
Dit is erg eenvoudig. Je hoeft me namelijk alleen maar te bellen (030-
2897688 of 06-24781541 voor de wat mobieleren onder jullie) of te mailen 
(A.J.J.Smits@students.med.uu.nl). Van deze media kun je ook 
gebruikmaken als je nog vragen of opmerkingen hebt. 

Natuurlijk kan je de achterkant van dit Buitenblad invullen en 
opsturen.  
 
Aanmelden graag uiterlijk maandag 21 augustus. 
 

T
oernieuw

s
 



Criquelion-kamp 
Reeds één week na het intro-kamp (als het trainingseffect dus optimaal 
merkbaar is) is daar de cyclosportieve tocht de “Criquelion”. Aan deze tocht 
wordt al vanaf het ontstaan van de vereniging deelgenomen. Het is een vrij 
pittige tocht over 176 km., die 23 heuveltjes bevat en waarbij je ongeveer 3300 
hoogtemeters maakt. Een en ander gebeurt rondom Laroche-en-Ardenne, 
gelegen in de Belgische Ardennen. Bij deze tocht is er individuele tijdmeting, 
dus meestal rijdt ieder voor zich. Je kunt natuurlijk zelf je eigen tempo bepalen 
en je doelstellingen zo hoog leggen als je zelf wilt. 

De tocht wordt op zaterdag 2 september gehouden. We gaan er vrijdag 
naar toe, om op zondag weer in Nederland terug te keren. Het inschrijfgeld 
voor deze tocht bedraagt ongeveer ƒ50,-. Hiervoor krijg je onderweg (vrij 
goede) ravitaillering (=bevoorrading), de gevaarlijke kruispunten zijn beveiligd 
en na afloop krijg je een certificaat met je tijd erop. Als je de tocht binnen de 6 
uur weet te voltooien krijg je de aantekening “goud”. 
Overige kosten zijn wederom afhankelijk van beschikbare vervoermiddelen. De 
kosten zullen, exclusief inschrijving rond de ƒ150,- bedragen. 
 
Aanmelden graag uiterlijk maandag 28 augustus bij mij. 
 
Groeten en tot dan 
Sander Smits, 
Toercommissaris  



 
 
 

Moed, Macht &  Mythen 
 

"Tourhelden" 
 

Moed macht en mythen 
 
Allereerst wil ik mij excuseren voor het gedrag van ons voetbalteam tijdens 
Euro 2000. Volledig begrijpelijk en eigenlijk ook wel een beetje terecht dat 
jullie politie vervolgens aan de RAI laat zien dat ze in Nederland wel kunnen 
aanvallen. 
 
Gelukkig komt dit in de sport niet zo voor bij Italianen. De afgelopen Tour is 
gedomineerd door een Amerikaan met een Belg in zijn oor, maar is gemaakt 
door een Nederlander en een Italiaan die niets van technologie wensen te 
weten.  
Erik Dekker vertrok op de eerste zondag voor zijn tweede tijdrit van de Tour, 
om er nog een stuk of wat te maken. Toch hield hij zich nog niet ideaal aan de 
regels van het Wielrennen. Zo doseerde hij zijn krachten doorgaans, met als 
smoes dat als ze harder zouden gaan rijden, het peloton dit ook zou doen. 
Toch durfde hij dan wel de laatste 30 kilometer voor eigen rekening te nemen, 
waar dit doorgaans voor onmogelijk geacht wordt, net als in de laatste 2 
kilometers voor een jagend peloton uitblijven trouwens. Bovendien pleit voor 
hem dat hij bij de minste kans om vooruit te kunnen blijven vanaf kilomter 1 
aanviel, waardoor uiteindelijk de anderen, die weer een dagje rustig in het 
peloton peddelen in gedachte hadden, tot actie werden gedwongen. Dankzij 
Dekker klagen alle wielrennertjes dat de Tour te zwaar is. Hulde. 
En dan hebben we nog een Italiaanse held. Deze deed alles goed. De enige 
reden dat hij niet op het vlakke aanviel is dat hij daar niet hard genoeg kan 
fietsen om de anderen zo pijn te doen als hij nu deed. De rest op de Mont 
Ventoux rustig vooruit laten rijden, terug komen en, wetend dat je ook wel in 
een keer weg had kunnen rijden, je explosies dusdanig ingetogen houden dat 
de anderen nog net kunnen  volgen. Als alleen dan zelfs een niet klimmer als 
Virenque (boe!!) terug gaat komen, dan moet je wel je eigen tempo rijden. 
Uiteraard vergt een dergelijke rijstijl wel veel van je gestel, waardoor je 
uiteindelijk de voornoemde Belg naast je zal moeten dulden. Terwijl hij tegen 
beter weten en kunnen in“faster faster” roept, kon Marco herstellen 
herstellen, waarna  hij iedere sprint a deux van Armstrong had gewonnen, 
temeer de laatste een 39x20 als zwaarste verzet bij zich had. Maar nee, meneer 
kon niet en besloot de overwinning dus aan de Wielrenner te “schenken”. 
Een betoog over sigaren en eigen dozen lijkt mij niet echt nodig. 

A
ndrea T

afi 



De alom verfoeide actie in de laatste bergrit, behoeft ook niet teveel uitleg. 
Marco was goed, dus de Wielrenner gaat. Tot Hij niet meer kan, en dan gaat 
het niet meer. De 13 minuten achterstand zijn dan niet erg, maar een goed 
teken, vergelijkbaar met het kwartier dat Dekker in de eerste etappe kreeg. 
Toch nog even terug naar onze glorieuze Tourwinnaar, die de tijdrit (bah!) kon 
winnen, en op Hautacam de enige was die Zülle’s aanval kon pareren (bah!). 
De beste man heeft niet éénmaal aangevallen deze Tour, alleen hier en daar een 
tegenaanval kon de wetten van het Wielrennen verdragen.  
Verder is er natuurlijk het verhaal van de ploegleiders. Zoals dat bij US Postal 
ging kan natuurlijk echt niet. Johan Bruyneel zat met een joystick in de auto, 
als hij zin had drukte hij op de vuurknop en dan ging Armstrong naar voren, en 
als Johan het goed gedaan had, mocht hij naar het volgende level Als hij 21 
levels goed had beeindigd was het Game Over en een nieuw hiscore. Dat is 
leuk voor je Nintendo, maar natuurlijk niet in het Wielrennen. Wielrennen is 
een sport van de Wielrenners, en niet van de ploegleiders, want dat impliceert 
dat het om een geestelijke inspanning gaat. Dan was ik wel gaan dammen. Niet 
de bedoeling dus. Ik snap best dat er een ploegleider moet zijn, iemand moet 
toch de bidonnetjes en de broodjes banaan aangeven, maar op deze manier is 
het een soort doping. En schadelijker voor de Sport dan EPO. Afschaffen dus. 
Bij de Olympische Spelen moeten alle ploegleiders een dopingtest ondergaan. 
Als hier een IQ hoger dan 50 uitkomt, dienen zij te worden geschorst. Wat 
gewenst is in het peloton zijn een aantal mongolen met rijbewijs achter het 
stuur, die als er weer eens een Wielrenner langs komt, keihard “Aanvalluh!!” 
roept. 
Als we toch bezig zijn, kunnen we natuurlijk net zo goed de tijdwaarneming 
opheffen. Er is iemand vertrokken? Net zo lang er achteraan jagen tot hij weer 
terug is. En natuurlijk wel goed tellen, zodat je niet na een woeste eindsprint tot 
de conclusie komt tweede te zijn geworden. Op deze manier komen we 
tenminste weer een beetje terug in de tijd van Wielrenners als Maurice Garin, 
Sylvére Maes, Phillipe Thys en natuurlijk Hyppolite Aucoutrier. Weer in 1903. 
Dat zou pas een milleniumbug zijn. Ik kan niet wachten.  



OPA’S TIPS EN TRICS 
 

 
1. Als je een solo aan het rijden bent en in het zicht van de finish 

een lekke band krijgt, rijdt dan niet als een kip zonder kop door. 
Bedenk eerst hoeveel premie je opstrijkt met de overwinning en 
trek vervolgens de kosten van een kapotgereden buitenband en 
velg van dit bedrag af. Is het bedrag dat je overhoudt positief, 
rijdt dan door. Komt het bedrag onder de nul-gulden-grens, knijp 
dan resoluut je remmen in. Neem eventueel de kosten van de 
slijtage van de remblokjes mee in de bovengenoemde 
berekening. 
 

Een rekenvoorbeeld: 200 gulden (premie) - 201 gulden (kosten velg en 
band)=  -1 gulden  
Je denkt nu: remmen! Als je de slijtage van de remblokjes echter 
meeneemt, ontstaat de volgende situatie: 

-1 gulden - 5 gulden voor de slijtage van de remblokjes= -6 
gulden !!!!!!! 

Doorrijden dus. 
 
***EXTRA TIP***: laat je bij je berekening niet afleiden door zaken 
als ‘eer’, ‘overwinningsroes’ en ‘kusjes van de rondemiss’. Deze 
factoren zijn niet te kwantificeren en dus niet interessant.  
 
 
2. Als je zo verrot zit dat je moet kotsen, zwarte sneeuw ziet of 

dreigt van je stokje te gaan, bedenk dan dat er mensen zijn die 
het altijd slechter hebben dan jij. Lees voor aanvang van een 
zware training of een wedstrijd bijvoorbeeld eerst de krant. 
Concentreer je voornamelijk op de oorlogsberichten, overvallen, 
moorden etc. Probeer je daarbij in te leven in de emoties en 
angsten van de slachtoffers. Ga daarbij zo ver mogelijk: probeer 
je in het geval van een moordzaak in te leven hoe het is om 
vermoord te zijn. Houdt vervolgens de angst en paranoia vast tot 
in de koers. Dan is iedere pijn een lachertje. 

 
3. Een laatste tip voor beginnende wielrenners die nog niet zo hard 

vooruit komen: bedenk je dat wielrennen voornamelijk draait om 
het uiterlijk. Roof je spaarrekening leeg, koop een hip 
cannondale’tje met Dura-ace onderdelen, trek Carnac’s of Sidi’s 
van 300 gulden om je voeten (nooit overschoenen dragen, zelfs 
niet bij -20 graden onder nul), wring een echt wielerpetje of een 
‘Buff’ om je kaalgeschoren hoofd (denk ook aan het oorbelletje 
in je linkeroor; zie Jan Ullrich), trek een arrogante kop, smijt af en 
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toe met termen als ‘volle bak rijden’, ‘rustig meedraaien’ en ‘met een 
fietslengte winnen’ en voilà: je bent een prof. 

 
 
 
 
Jullie opa (ook freelance mental coach).        



Een geschiedenis van de 
wielersport. 

 
DE ONTDEKKING VAN DE FIETS. 
 
Wielrennen. Hoewel de sport er een is van hi-tech materialen, 
aerodynamica en veel technisch vernuft, is het principe al zeer oud. 
In de boeken van de Italiaanse Homo Universalis uit de vijftiende 
eeuw Leonardo da Vinci staat reeds een ontwerp, hoewel dat niet 
door Zijne Genialiteit zelve getekend schijnt te zijn. Recent 
onderzoek heeft echter aangetoond dat de oorsprong van het ijzeren 
ros nog dieper in de krochten van de geschiedenis gezocht moet 
worden. Het idee was reeds in de eerste eeuw voor Christus bekend 
in Belgie, waar de beweging, die later door de wielrenners zou 
worden gebruikt, zich eigen werd gemaakt om zich weliswaar te voet, 
maar toch zeer snel te verplaatsen. Toen deze streken bezocht 
werden door de Romeinen, die de meest vernieuwende ingenieurs 
en bouwkundigen onder hun leden hadden,  werd een eerste 
ontwerp voor een fiets gemaakt door Vanderrappe, een Belgische 
smid. De uitvinding kon voor de Romeinen verborgen gehouden 
worden en werd een onderdeel van de Belgische guerilla. De fiets 
voldeed zo goed, dat vele veldslagen nadien door de Belgen zijn 
gewonnen. Hoewel Caesar ooit heeft beweerd dar de Belgen van alle 
Galliers de dappersten waren, is dit niet correct Onze zuiderburen 
hadden slechts een uitgekiende strategie en een schier 
onoverwinnelijk wapen. Niet voor niets zijn er later geruchten over 
een toverdrank ontstaan.  
De Belgische uitvinding was een succes. Langzamerhand 
verspreidde het idee zich over het land, totdat rond het begin van 
onze jaartelling men de uitvinding wilde gaan exporteren en delen 
met andere vijanden van Rome. Eerst werden de Gallische broeders 
bezocht. Maar hoewel ze het overal in het latere Frankrijk 
probeerden, werden ze altijd afgewezen. Aan het einde van de reis, 
waarbij enige vermetelen zelfs via de Alpen en de Pyreneeen even 
Helvetia en Hsipania bezochten, kwamen ze aan in Lutetia. Maar ook 
hier werden ze uitgelachen en uitgemaakt voor domme Belgen, 
hoewel ze, wanhopig als ze waren hun bondgenoten het nut van 
hun uitvinding in te doen zien, verscheidene malen dwars door de 
stad hebben gereden en zelfs een paar maal tot vlakbij de 
triomfboog van Augustus zijn geweest. Teleurgesteld trokken de 
Belgen naar de Britse eilanden om daar hun kunsten te laten zien. 
Helaas hadden ze er niet aan gedacht dat de Kelten veel kleiner zijn 
dan Galliers, en dat er dus niemand op de fietsen paste. Toch keken 
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de Engelsen vol bewondering naar de de Belgen, die al snel in de volksmond 
"Reuzen" werden genoemd. Dit werd voor de Engelsen ook het woord voor 
fiets, misschien de reden waarom ze daar nu nog steeds niet kunnen 
wielrennen. 
Ten einde raad togen de sympathieke Belgen naar het Noorden, naar onze 
streken. Hoewel deze barbaren en de Belgen niet verwant waren, spraken ze 
dezelfde taal als de Noordelijke stammen van onze zuiderburen. En, je verwacht 
ook bijna niet anders, hier hadden ze eindelijk succes. Hoewel de Friezengeen 
interesse hadden, waren de Batavieren wel belangstellend. Het was inmiddels 
69 na Christus en zij hadden een boottochtje met picknick georganiseerd. 
Aangezien de Romeinen ook waren uitgenodigd, leek een mobiel 
vervoersmiddel als de fiets erg welkom. En inderdaad, de Bellum Batavus is 
niet bepaald in het voordeel van de Romeinen uitgevallen. Zo had de fiets al 
snel zijn waarde bewezen. Maar voor de metamorfose van oorlogstuig in 
onderwerp van topsport, zou nog veel tijd nodig zijn....... 
 



 
Trainingen:  
Maandag: Training, tijdens vakantie zonder trainer 
Dinsdag: Rustige training (samen met A-Es2) 
Woensdag:  Tempoclub-training 
Vrijdag: Training met Softijs, vertrek bij Galgenwaard 
 
Alle trainingen vertrekken om 18.30 uur bij Olympos, tenzij anders vermeld. 
 
 
Wedstrijden/Evenementen: 
 
Interne Tijdritcompetitie: 
Dinsdag 8 augustus      Tijdrit van de grote schaatsvierkamp  
Dinsdag 12 september Extra tijdrit (parcours vooralsnog  
      onbekend, suggesties zijn welkom) 
    
Toertochten/Kampen (meer info: Sander): 
20 augustus Van bult tot hucht 
25-27 augustus Introkamp 
1 september Criquielion 
 
 
Triathlons (meer info: Thijs): 
6 augustus Eilanden Triathlon Vinkenveen 
13 augustus studenten cirquit Leiderdorp 
14 augustus Veenendaal 
24 september Triotriathlon Amersfoort 
 
Interclubwedstrijden ‘dames zonder licentie’  regio midden 
zo 13 augustus Olympia, Amsterdam 
za 19 augustus Kennemerland, Beverwijk 
zo 10 september Eemland, Amersfoort 
za 16 september Stadion, Nieuwegein 
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