
 



 
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  
Regentesselaan 35 
3571 CC Utrecht 
030-2734037 
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.studver.uu.nl/uswvdom 
uswd@studver.uu.nl 

emaillijst: domrenner@listbot.com 
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Colofon 
 
 

Foto omslag 
Criquielion-official: hulpmotors niet toegestaan! (en zeker niet op de nieuwe 

onvolprezen superfiets van Joris) 
 

 
 

Redactie-adres 
Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 
3511 GN Utrecht 

030-2231053 
 

Redactie-mailadressen (kopij graag versturen naar alle vier) 
t.heus@phys.uu.nl (Thijs Heus) 

g.scholma@phys.uu.nl (Geert Scholma) 
r.franken@phys.uu.nl (Ronald Franken) 

j.a.h.vannieuwstadt@phys.uu.nl (Joris van Nieuwstadt) 
 
 

 
Oplage 
70 stuks 

 
 
 

Kopijdatum volgende Buitenblad 
Zondag 7 januari 2001 

 
 
 

Het Buitenblad is het officiële orgaan van de Utrechtse Studenten 
WielerVereniging De Domrenner Ja
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Door familie-omstandigheden deze keer geen ‘Van de Voorzitter’ 
Frank in Londen 



 

 
 

Wordt gesponsord door:  
 

 

 
 



 
 
  
 

Algemene Ledenvergadering 
Binnenkort komt er weer een ALV, met aansluitend de traditionele borrel 
(eerste rondje op kosten van het bestuur!). Het geheel zal gaan 
plaatsvinden op dinsdag 21 november 2000 op het Janskerkhof 15a in 
zaal 101. De zaal gaat open om 18:30 uur en de vergadering zal beginnen 
op 18:45. Zie voor meer informatie en een agenda elders in dit Buitenblad.  
 
Domrenner homepage, emailadres en emaillijst 
De Domrenner heeft een eigen emailadres en een echte emaillijst, 
waarmee je mailtjes naar al je ploegmaats tegelijk kunt sturen. Het 
Domrenneradres is uswd@studver.uu.nl, het emailadres van de lijst is 
domrenner@listbot.com  Je kan je in of uitschrijven voor de lijst op 
onze homepage www.studver.uu.nl/~uswvdom 
 
Clubkleding 
Aan de nieuwe clubkleding wordt nog altijd hard gewerkt. Het zoeken 
naar sponsors is in volle gang: vorige week zijn er tientallen brieven 
verzonden naar potentiële geldschieters. Het betuur en de 
sponsorcommissie staan open voor suggesties voor mogelijke 
sponsors, dus heb je nuttige connecties (invloedrijke vaders, ooms, 
broers, neven of andere geëmancipeerde bekenden), laat het ons dan 
weten via de electropost of hoogstpersoonlijk op de ALV. 

 
Spinning 
Voor de mensen die de benen 's winters niet in het vet wensen te 
zetten worden uiteraard net als afgelopen winter weer 
spinningtrainingen verzorgd. Deze trainingen vinden ook weer plaats 
op Olympos op donderdag om 21:15 - 22:15 uur. 

 
Borrelen 
Vooral ook in de winter gaat het borrelen gewoon door; de volgende 
borrel is gepland donderdag 30 november om 21:00 uur in of bij café 
Het Ledig Erf. Gezellig wordt het sowieso want het bestuur is in elk 
geval aanwezig. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2000 
dinsdag 21 november 2000 
Janskerkhof 15a zaal 101 
18:45 (zaal open: 18:30) 

 
Beste leden van USWV de Domrenner, hierbij zijn jullie allemaal 
uitgenodigd op 21 november om de ALV bij te wonen. Tijdens de 
algemene ledenvergadering wisselt het bestuur. Behalve de wissel wordt 
ook de jaarrekening gepresenteerd (waar hebben we het afgelopen seizoen 
ons geld aan uitgegeven?), het jaarverslag voorgelezen (wat is er het 
afgelopen jaar gebeurd?) en kunnen leden het bestuur aan de tand voelen 
en met het nieuwe bestuur discussiëren over het volgende seizoen. 
Tevens zullen de commissies wisselen. De oude commissies worden 
ontbonden en de nieuwe gevuld. Ook jij kan in één of meerdere 
commissies. Je kan je alvast voor de ALV opgeven door te mailen met 
ondergetekende. De commissies voor volgend seizoen: 
- Toercommissie: het organiseren van toertochten in binnenland en 

kampen naar het buitenland (Luik-Bastenaken-Luik, de marmotte, …) 
- NSK-commissie: volgend jaar willen we, in september 2001, het NSK-

individueel organiseren. Dit vraagt de inzet van veel mensen, daar het 
onder andere een KNWU-wedstrijd is. 

- Kascommissie: controleert de penningmeester. 
- Sponsorcommissie: probeert te zorgen dat de Domrenner genoeg geld 

blijft hebben. 
 
Het huidige bestuur draagt het volgende nieuwe bestuur voor:  
- Jan Willem Leeuwis, voorzitter 
- Barend Rip, secretaris 
- Sander Smits, penningmeester 
- Joris van Nieuwstadt, toersecretaris 
- Geert Scholma, wedstrijdsecretaris. 
Als je het niet eens bent met deze voorstellen kan je, samen met minstens 
negen mensen, een tegenkandidaat naar voren schuiven. 
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1. opening 
 
2. goedkeuren notulen ALV 1999 
 
3. post in/uit 
 
4. jaarverslag 2000 
 
5. balans en jaarrekening 2000 
 
6. prijsuitreiking 
         - Mark van der Meijde-trofee 
         - wedstrijdbeker 
         - 1e plaatsen tijdritcompetitie 
 
7. dechargeren commissies 
 
8. dechargeren oud bestuur / aanstellen nieuw bestuur 
 
9. nieuwe commissies 
 
10. voorstellen trainers 
 
11. beleidsplan 2001  
 
12. begroting 2001 
 
13. discussie: mountainbiken bij de Domrenner? 
 
14. discussie: hoe krijgen en houden we sponsors? 
 
15. WVTTK (wat verder ter tafel komt) 
 
16. rondvraag 
 
17. sluiting 
 
Na de vergadering zullen we met z’n allen nog wat gaan drinken in de stad, 
we zitten toch in het centrum! 
Het eerste rondje zal op kosten van de Domrenner zijn. 
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Moed, Macht en Mythen 
 
Voor ik begin met mijn column moet ik geloof ik eerst even iets recht zetten. 
Men schijnt mij binnen de Domrenner te associëren met ranzige fietsen en 
domme wielrenners. Voor de duidelijkheid: Hier wens ik niet mee geassocieerd 
te worden. Het enige wat ik heb willen zeggen in mijn columns was dat 
Wielrennen niets te maken heeft met gesoigneerd zijn of het prijskaartje van 
je fiets. Het gaat om de persoon, en niet om de uiterlijkheden. Maar je wielen 
beplakken met tape heeft niets te maken met Wielrennen, dat is ofwel 
bijzonder dom ofwel puur uiterlijk vertoon. Voor dat soort zaken verwijs ik 
mensen gaarne naar andere schrijvers. 
 
Wielrenners die zich om uiterlijkheden bekommeren zijn vreemd. Wielrenners 
zijn namelijk mannen die hun benen scheren en die vervolgens maanden gaan 
zeuren over de frequentie van het kappersbezoek van hun clubgenoten, 
terwijl ze vervolgens een sierlijke pothelm op hun harses zetten. Is wel meteen 
duidelijk waar het woord potsierlijk vandaan komt.  
Een wielrenner is uren bezig om er zo mooi mogelijk uit te zien, maar tegen de 
tijd dat de kus van de rondemiss eindelijk komt heeft hij uren zitten zweten op 
de fiets, loopt het slijm uit alle uitgangen die zijn lichaam maar te bieden heeft 
en is hij veel te kapot om maar enige aandacht aan het zorgvuldig 
gecultiveerde schoon aan zijn zijde te besteden. Dit uiteraard uitgezonderd de 
twee beroemdste wielrenners met een kleine w uit de geschiedenis: hugo 
koblet, die zelfs op de fiets nog een kammetje bij zich had, en mario cippolini. 
Hoe goed je ook bent, als de enige reden voor iemand is om een Alpen-col 
over te gaan is omdat je dan dichter bij je favoriete badplaats kan afstappen, 
heb je het Wielrennen bepaald niet begrepen. En dan nog de bijnaam “Mooie 
Mario” hebben ook. Schande. Mart Smeets zei ooit: “Een topsporter is niet 
mooi” en daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Denk aan Breukink, en je 
ziet een tijdrit in Luxemburg voor je waar hij, met een waas van snot over zijn 
gezicht werd weggereden. Van Miguel Indurain weet je nog wel dat hij de 
Tour 5 maal won, maar het grote lijden richting Pamplona schiet je toch 
meteen weer te binnen. Altijd is het het lijden wat de topsport mooi maakt, 
wat blijft hangen. Het besef dat de beste atleten ter wereld hun grens hebben 
bereikt. En zelfs de mindere atleten bij mindere sporten worden memorabel 
door geweldig Lijden. Het zwemtoernooi in Sydney zal altijd het 
zwemtoernooi van Eric Moussambani blijven, de Afrikaan die bijna verzoop. 
Uiteraard hadden de Olympische Spelen een geheel ander hoogtepunt gehad 
als Henri Desgranges nog had geleefd en ploegentactiek verboden was 
geweest. Zonder ploegentactiek had Ullrich nooit gewonnen, en zonder 
ploegentactiek was ik wel geselecteerd geweest. Ongetwijfeld ontgaat jullie 
de verdere redenatie van dit verhaal niet. Toch heeft het stuitende gedrag 
van zowel Jan Ullrich als mijn bondscoach ook zijn positieve kant gehad; 2 
weken later waren de revanche-gevoelens dusdanig in mij opgelaaid dat ik 
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hen de rest van de wereld, en dus zeker ook jullie Domrenners, besloot te laten 
zien hoe Wielrennen gebezigd dient te worden. En dat gaat dus volgens het 
inmiddels duidelijke beleid: Rijden, Rijden, Rijden en als je zin hebt van kop af 
demarreren. Zo simpel is Wielrennen. Zolang je maar, net als Merckx voor ogen 
houdt: Hoe harder je fietst, hoe sneller het Lijden geLeden is. 
 
Ik wens jullie allemaal een prettige winter toe, waarbij uiteraard extra veel gefietst 
kan worden, zeker nu het zoveel regent. 



 
 

Het NSK te Enschede 
 
Zaterdag 23 september was het weer tijd voor het Nederlands 
Studentenkampioenschap Wielrennen. Klein Verzet uit Enschede had de 
organisatie dit jaar op zich genomen, en op de campus van de Universiteit 
Twente het strijdtoneel afgebakend. 
In de ochtend mochten de heren zonder licentie het tegen elkaar opnemen. 
Onder hen verdedigde Joris de domrennerkleuren in zijn eerst wielerwedstrijd 
ooit. Zijn spiksplinternieuwe en oogverblindend glanzende Peugeot was klaar 
voor de strijd. Evenals zijn supporters, die later die dag hun eigen koers 
hadden, maar nu eerst met de stopwatch in de hand vanaf de kant met hun 
koerservaring en -inzicht met Joris probeerden te delen.  Onze domrenner reed 
als een ervaren renner goed voorin het peloton mee; probeerde zelf weg te 
komen of als anderen wegwaren, leidde de groep  in de achtervolging. Dit alles 
had tegen het einde te veel kracht gekost en  hij moest helaas een paar ronde 
voor het einde het peloton laten gaan. In een massasprint op het snelle 
parcours was uiteindelijk Wico Hopman uit Enschede de snelste. 
Het intermezzo werd verzorgd door de dames met en zonder licentie, die 
gelijktijdig op het parcours hun kampioenschap verreden. Bij gebrek aan 
Utrechtse inbreng ging onze aandacht naar de dames uit Amsterdam, die we 
een week eerder nog bij de monstertijdrit ontmoet hadden. Bij de dames met 
licentie was Arenda Grimbergen duidelijk de beste en in de categorie zonder 
licentie ging de titel naar Mischa Coolen uit Hengelo. 
‘s Middags was het tijd voor de koers met de grootste Utrechtse inbreng: 
Heren met licentie. Aan de start verschenen: Jan Willem als een van de twee 
Sportklasse B-renners (tevens onze chauffeur van de “Domrenner-limo”),  
Gesinus (de wijze uit het Oosten), Ralph (de Beer van de Van Lieflandlaan), 
Geert (misschien letterlijk te veel op zijn lauweren gerust na de Marmotte) en 
de schrijver van dit stukje, aangevuld met de twee Utrechtse wolven in 
vreemde schaapskleren Martin en Ronald (als enige Utrechter met een elite-
licentie). 
 
De startplek op de eerste rij, één hand aan de jurybus en twee voeten al 
vastgeklikt aan de pedalen, dit alles vormt de ideale uitgangspositie. Gesinus 
naast mij, Ralph niet ver erachter, de rest uit het oog verloren, de blik naar 
voren gericht. De wedstrijd begint gelukkig niet extreem hard. Het lukt me om 
voorin het peleton te blijven, laat een gaatje vallen voor Ralph, maar voor een 
serieuze ontsnapping is het natuurlijk nog veel te vroeg.  
Er is één gebeurtenis, nog voor halfweg koers, totaal onbelangrijk voor het 
wedstrijdverloop, maar toch datgene wat van het NSK het meest in mijn 
geheugen is blijven kleven: het draait om een bocht, de laatste voor de finish. 
Een aantal mensen zijn net gedemarreerd en ik ga erachter aan. Dan nadert de 
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bocht. Even speelt de aarzeling in mijn hoofd, maar direkt daarna hang ik al 
schuin in de bocht. Bij het uitrijden ervan komt de kick (ik heb het gehaald) en 
heb tijd om op mijn teller te kijken. Dan zie ik dat mijn snelheid nog boven de 50 
ligt. Niet veel later worden we alweer ingehaald, maar denkend aan de Bocht komt 
het euforische gevoel in mildere vorm weer terug en “that‘s what is all about” zou 
sir Viv Richards zeggen. 
Even later lukt het me wel om in een groepje een tijd weg te blijven. Een aantal 
sterke renners maken het leven in de kopgroep zwaar, maar ik hoor eerst en zie 
later Martin langs de kant van de weg supporteren, zelf gestopt vooruitdenkende 
aan zijn wedstrijd van de volgende dag. We worden teruggepakt, maar het lukt 
me om een tweede keer met een groep weg te komen. Deze keer met Ralph  en vier 
anderen. We halen Jan Willem enkele malen in, terwijl hij ons enthousiast 
toeschreeuwt, hijzelf niet denkt aan afstappen en op zijn typische wijze de 
wedstrijd uitrijdt. Vanuit het publiek wordt verteld dat we 25 sekonden 
voorsprong hebben. Te moe door de inspanning van deze en vorige ontsnapping 
denk ik niet aan onze  kansen, alleen aan hoe zo goed mogelijk in de groep te 
blijven rijden. Ralph maakt wel een erg sterke indruk in de kopgroep. De delegatie 
uit Amsterdam blijft ons ronde na ronde aanmoedigen en ik hoor mijn naam door 
de speakers klinken (altijd een doel op zich in een wedstrijd). Net op het moment 
dat ik er een beetje doorheen begin te komen en weer goed mee kan draaien is het 
voorbij en strijkt het peloton uit het niets op ons neer. Mijn koers is voorbij. 
 
Ronald toonde zijn klasse als wedstijd renner en finishte uiteindelijk goed voorin 
het peloton . Gesinus bracht het eerste domrennershirt over de finish, vlak 
daarachter gevolgd door Geert. De rood-wit-blauwe trui was voor Folkert de 
Haan, onder de Spanjereisgangers van Tandje Hoger wel bekend. 
 
Het NSK in 1 zin sammengevat: voor sommigen het eind van een mooi seizoen, 
voor andere een begin van de een wedstrijdcarrière (?). 
 
Joost 
 



Het NCK te Dronten 
 
Op zaterdag 30 september was het weer tijd voor het nationaal 
clubkampioenschap oftewel de grote ploegentijdrit. De ploeg bestaande uit 
Ralph (de specialist), Rien, Jan Willem, Don, Geert en mijn persoon kreeg dit 
jaar de taak mee om zo hard mogelijk te rijden. Gelukkig zat geen van ons achter 
het stuur maar dat ter zijde. Wij waren dan ook maar wat blij dat wij dit niet 
alleen hoefden te doen want zonder de begeleiding van de ploegleider, dhr. 
Leeuwis en zijn verzorgsters, mevr. Leeuwis, zus Leeuwis (leuke meid) en 
Suzanne hadden wij het niet gered. Onze dank daarvoor. Onderweg naar 
Dronten de tips van Ronald doorgenomen zodat er niets aan het toeval werd 
overgelaten. Ruimschoots op tijd arriveerden wij in Dronten waar het een 
komen en gaan van wielermensen was. Toen iedereen in het tenue was gehuld 
en ook Geert zijn rugnummers op had gespeld kon het parcours, met name de 
start, worden verkend. Het startgedeelte is nogal technisch en het duurde dan 
ook even voordat alle ploegleden het met elkaar eens waren hoe er gereden 
zou worden, niet echt onbelangrijk bij een ploegentijdrit. Na de starttoon 
spoten de Domrenners de markthal uit en hadden de eerste seconden 
voorsprong al in de zak. Al binnen de 10 kilometer werd de eerste ploeg 
opgeslokt, deze was een minuut eerder gestart. Hier bleek ook al dat Ralph de 
motor van de ploeg was en niet voor niets met een special design tijdritfiets 
was uitgerust. In het polderlandschap stond een fikse bries maar vooral van de 
wind af konden wij hiervan profiteren, blijkens het feit dat er nog vier ploegen 
de Domrenners voorbij zagen komen (keken niet al te vrolijk trouwens). Tot 
vlak voor het einde van de 52,8 kilometer telde de ploeg nog zes man maar toen 
vond Rien het tijd voor een kopje koffie en dus kwamen we even later met vijf 
man over de streep. Over de tijd die wij lieten noteren en de eindrangschikking 
bestaat bij de redactie van dit blad allicht meer zekerheid dan bij mijn persoon. 
Na een frisse douche alleen nog eventjes de licentie ophalen en dan 
huiswaarts, maar helaas eerst moest de dopingcontrole nog worden afgewacht. 
Een half uur verder, EPO e.d. vrij bevonden, konden wij opgelucht vertrekken. 
De Zwaluwen uit Almelo presteerden het om net binnen het uur over de finish 
te komen en werden dan ook tot winnaar uitgeroepen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zaten wij hier een tien minuten achter, dus met wat meer 
training komend jaar wordt de tijdrit een formaliteit en hoeven de prijzen alleen 
nog maar opgehaald te worden.... 
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Er is weer een einde gekomen aan de Interne Tijdritcompetitie van dit jaar. 
Eigenlijk was die zelfs bij het vorige Buitenblad al afgelopen, want de tijdrit van 
de Grote Schaatsvierkamp is nooit meer verreden. Er kwam namelijk op zaterdag 7 
oktober slechts een tweetal potentiële deelnemers opdagen. Ze hebben toen 
besloten om maar gewoon te gaan trainen. Er zijn dus in totaal slechts zeven 
tijdritten verreden, waarvan  voor iedereen de beste vijf meetellen voor het 
eindklassement. Dat levert de volgende puntentotalen op (met tussen haakjes het 
aantal deelnames als dat minder dan vijf is): 
 
Heren licentiehouders: 
1. Ralph Meijer   56  
2. Joost Hectors   54 
3. Geert Scholma  37 (4) 
4. Sander Smits   34 
5. Jan Willem Leeuwis  33 (4) 
6. Frank van der Velden 16 (2) 
7. Rien van Noort  14 (2) 
8. Ronald Franken  8   (1) 
 
Heren niet-licentiehouders: 
1. Joris van Nieuwstadt 48 (4) 
2. Bram van Kester  32 (3) 
3. Thijs Heus   26 (3) 
4. Peter Hoogenboom  19 (2) 
5. Robbert    16 (2) 
6. Barend Rip   12 (1) 
7. Bart Thielen   10 (1) 
8. Gert Jan Kreeft  7   (1) 
9. Wouter de Paepe  5   (1) 
 
Dames: 
1. Suzanne Noordhoek 24 (2) 
 

We hebben dus drie winnaars, waarvan sommige wat duidelijker dan 
andere. Helaas was de strijd bij de dame(s) en de heren niet-licentiehouders niet 
echt spannend. Bij de licentiehouders werd er echter fel gestreden. Ralph 
behaalde maar liefst drie eerste plekken, waarbij hij op het parcours Vechten-
Werkhoven-Vechten zelfs twee keer zijn eigen clubrecord verbeterde. Voor Joost 
waren er twee overwinningen, waarvan eentje op het nieuwe parcours op de 
Amerongseberg. Dat levert hem dus automatisch ook een clubrecord op. Geert 
won en verbeterde het clubrecord in de klassieker Ruiterberg-Hoogstraat-
Ruiterberg (mijns inziens de mooiste tijdrit) en Jan Willem zette de eerste 
winnende tijd neer op de Tankweg (ook bekend als Kazerneweg, Defensieweg of 
Admiraal-kolonel…-weg), zodat ook hij een clubrecord heeft. Al met al was het 
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dus een goed tijdritjaar en het is duidelijk dat onze vereniging als geheel een 
stijgende lijn laat zien. Zo waren er bij Ruiterberg-Hoogstraat-Ruiterberg maar 
liefst zes mensen sneller dan de winnende tijd van Frank van vorig jaar. 

Voor volgend jaar zullen er aan het begin van het seizoen duidelijkere 
regels opgesteld worden, want daar was dit jaar wat onduidelijkheid over.  

De winnaars van de Interne Tijdritcompetitie 2000 zullen gehuldigd worden 
op de Algemene Ledenvergadering van USWV De Domrenner, die gehouden 
wordt op dinsdag 21 november vanaf 19:00 uur op Janskerkhof 15a. Het is 
natuurlijk sowieso goed als je hierheen komt, want hier wordt ook het nieuwe 
bestuur geïnstalleerd, de commissies worden gewisseld en de nieuwe begroting 
wordt voorgesteld. Verder wordt er gediscussieerd over o.a. de training. Dit is 
dus het ideale moment om je stem te laten horen. Hopelijk tot dan allemaal, 
 
Sander Smits. 

 
 



WAAROM  
wraak de mijne zal zijn. 

 
Oh teleurstelling; te moeten lezen in mijn geliefde Buitenblad dat er getwijfeld 
wordt aan de voortzetting van mijn bescheiden doch bevlogen wielercarriére. 
De heer Anoniem (ik weet wie je bent en waar je woont), zelf niet in staat om 
zo’n prutserig koersje als de Cricquielion binnen de 6 uur te rijden, dacht zelfs 
dat ik me al had teruggetrokken uit de wielrennerij.  
Ga zo door! Gooi die kolen maar op het vuur! Wakker die vlam aan met jullie 
woorden van terpentine! Maak in mij wakker de mafioso die na een brute 
moord op zijn beste vriend zint op bloedwraak. Een voorhoofdholte-
ontsteking, een muisarm, een gebroken stuur en een geirriteerde achillespees 
hebben dit jaar wel mijn benen, maar niet mijn geest gebroken. Met de woorden 
van de man wiens spierstelsel niet in de schaduw zal kunnen staan van 
datgene wat er in 2001 op mijn dijen zichtbaar zal zijn, leg ik jullie over de knie: 
I’LL BE BACK! Of, wat moderner en tevens zeer geschikt: I’M GONNA KICK 
ASS! 
 
Goed, dat terzijde. Een mens moet zich rationeel gedragen en zijn gevoelens 
niet zomaar open en bloot op tafel leggen. Dat leidt alleen maar tot 
verwikkelingen, vreemdsoortige sexuele escapades, drankmisbruik, zinloos en 
zinvol geweld, hoge bloeddruk en bange, boze en geshockeerde burgers. Van 
deze laatste hebben ze er op het eiland Sicilië, de lekke bal waartegen de 
Italiaanse laars nu al duizenden jaren probeert te schoppen, heel wat voorradig. 
De mafia aldaar, met hun strenge regels en eigen wetten, houdt de bevolking al 
eeuwenlang in de tang. Ben je er op de racefiets aan het trainen en komt er op 
een dag een kleine, dikke, maar verder vrij onopvallende figuur naast je rijden 
in een auto-met-chauffeur (lees: auto-met-moordenaar) met het verzoek om 
toch echt even wat geld te betalen ter bescherming tegen eventueel gespuis 
onderweg (lees: de chauffeur uit de auto, alias de moordenaar), zeg dan vooral 
geen nee. Zoals er regels zijn die je dient te overtreden, zo zijn er ook regels die 
je moet respecteren. Anders kom je heel snel in aanraking met de wraak die ik 
vanavond in mij voel en die binnen de mafia gemeengoed is geworden. Wat je 
wel kan doen is dit: maak een stijve onderlip, knijp je ogen samen, mompel zo 
cool mogelijk ‘I’ll make you an offer you can’t refuse’, knal er vervolgens 
vandoor op je 53-11 en roep nog iets na (alles behalve ‘I’ll be back’, want dat 
wil je nu juist voorkomen).  
 
 
Het winterseizoen komt eraan. We hebben de trainingen op woensdagavond 
afgesloten met een etentje in Amstelveen. Voor Nelly en mij breekt nu de tijd 
aan dat we even wat tijd hebben omandere dingen te doen. Alhoewel… 
We zijn alweer druk aan het evalueren geslagen en de evaluatie met de KNWU 
vindt deze week plaats. Hoe gaan we het volgend jaar allemaal weer opzetten, 
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welke wijzigingen moeten er doorgevoerd worden en hoe kunnen we nog meer 
vrouwen vinden die in de zomerperiode willen fietsen. We zijn er maar druk 
mee. Gelukkig wel ondersteund door Peter Zijerveld, die net sinds augustus 
2000 is aangesteld als coördinator breedtesport en ons practisch helpt bij een 
aantal zaken. 
Nu we de evaluaties binnen hebben is het ook tijd om weer activiteiten te 
plannen voor het winterseizoen. Er zal in ieder geval een baanclinic en een 
mountainbike-clinic worden georganiseerd en verder staat er een 
mountainbikeweekend in Schoorl op de planning. In november krijgen jullie 
daar een mail over thuis gestuurd en kunnen jullie je opgeven voor dit 
weekend. Als je zelf geen mountainbike hebt is dit geen probleem. Er zijn 
mountainbikes te huur in Schoorl.  Ben je het afgelopen jaar niet bij de 
trainingen geweest en wil je wel graag mee, laat het dan even weten aan Nelly 
of aan mij. 
Nelly en ik rijden door de winter heen een paar veldtoertochten, niet te ver uit 
de buurt. Als je zin hebt om mee te gaan, of je wilt weten waar wij rijden, kun je 
altijd even bellen. 
Verder heeft een aantal meiden tijdens het  afsluitend etentje het initiatief 
opgepakt om een schaatsclinic te organiseren voor de fietsers. De schaatsers 
willen die stijve fietsers wel eens een lesje leren. Ik ben benieuwd of ik ooit 
pootje over zal durven te doen. Ik wacht dit alles met veel spanning af. 
Verder moet ik nog melden dat er een “monster”tijdrit heeft plaatsgevonden in 
de polder. Ieder jaar wordt dit evenement georganiseerd. Het is met recht een 
monstertijdrit want er wordt verwacht dat je daar 120 km vol gaat. Na afloop 
gaan ze ook nog eens je tijd opnemen. Jaike de Graaf heeft deze tijdrit wel 
bijzonder goed gereden. Ze reed gemiddeld 33,6 km/uur. Ik denk dat ik haar dat 
niet nadoe. 
Ik ga nu maar weer eens afsluiten, volgende maand zal er weer een nieuw stuk 
copy van mij liggen. Hierna volgt er nog een verslag van Lotte van Lith over 
het weekend dat we in de Ardennen de Criquelion reden begin september.  
Heel veel sportplezier gewenst in de komende wintermaanden op de fiets, de 
schaats of waarmee je ook maar de winter doorkomt. Misschien zien we elkaar. 
 
Groeten Nelly Voogt en Cora Westland 

Ardennenweekend 
 
 

In het eerste weekend van september zijn we met een hele groep naar de 
Ardennen gegaan om de cyclosportieve tocht Claude de Criquelion te rijden. 
We vertrokken om ongeveer half zes van de Biltse Hoek om iets voor half 
twaalf aan te komen!! Onderweg in de file hebben we naar veel leuke jongens 
gezwaaid en eentje zelfs aan de telefoon gehad. Die zou langs de route staan 
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maar we hebben hem niet gezien. Misschien kwam dit wel door het weer (de hele 
dag regen) waardoor ook een aantal dames op het laatste moment besloten om 
toch maar de korte versie (90 km) van de tocht te rijden. 
 
De tocht hebben we met iets meer dan 10 dames volbracht waarbij we (als weinige 
dames) onderweg tijdens een gezamenlijke stop nog uitgemaakt werden voor 
kipjes, maar die man hadden we snel ingehaald en toen lachte hij toch niet meer 
zo hard. 
 
Nadat iedereen bij thuiskomst had gedouched, konden we eten. Cora en Nelly 
hadden lekker gekookt. (gewoon pasta hoor, geen culinair hoogstandje, maar wel 
lekker!) 
De volgende dag gingen we weg voor een lichte training, maar dat was voor 
Bianca en mij iets te veel. We zijn teruggegaan naar het huisje waar ook Greet en 
Marieke waren. 
Toen iedereen terug was hebben we nog wat gegeten en daarna zijn we 
teruggereden, wat een stuk sneller ging dan de heenweg. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ik ga volgend jaar alles en iedereen naar de pleuris rijden. Echt waar, ik 
ga wraak nemen voor dat kutseizoen dat ik gehad heb. 
(...) 
Volgend jaar win ik alles waar ik aan meedoe. 
(...) 
Ik ben gewoon de beste sprinter ter wereld als ik in vorm ben. 
(...) 
(tegen Geert) Je kunt niet uit mijn wiel komen als ik 85 rijd. 
(...) 
Ja, dat trainen komt wel weer een keertje. 
-Frank van der Velden op de Domrennerborrel 
 
Ik zeur niet, ik klaag. -dito 
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Trainingen:  
 
Donderdag: Spinning, 21:15-22:15 op Olympos 
Zaterdag: Winter-duurtraining, vertrek 12:00 vanaf Olympos 
 
Bij voldoende belangstelling zal hieraan binnenkort een mountainbike-
training worden toegevoegd.  
 
 
 
Borrels: 
Donderdag 30 november, café Ledig Erf 
 
 
 
ALV: 
voor wie het nou nógsteeds niet doorheeft volgt hier voor de aller aller 
allerlaatste keer de datum van de Algemene Ledenvergadering: dinsdag 21 
november 2000 op het Janskerkhof 15a in zaal 101.   
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NB1: Vanwege het begin van een nieuw academisch jaar, wordt     iedereen 
weer zeer vriendelijk verzocht bij Olympos een nieuwe basiskaart aan te 
schaffen à fl 25,- en tegelijkertijd de Domrennercontributie  à fl 10,- te betalen.  
 
NB2: Leden die reeds via penningmeester Thijs Heus hebben voldaan aan de 

contributie, worden toch verzocht bij Olympos wederom de fl 10,- te 
betalen. Dit bedrag kan vervolgens weer worden gedeclareerd bij die 
zelfde penningmeester. Jullie zien dat we goed ons best doen de leden te 
voorzien van ingewikkelde vraagstukken. 

 
 
 
 

 

Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Soort Lid 
Clemens Bokel I.B.B. 219 3582 ZS Utrecht 030-2512616 Donateur 
Irene van de Broek 1e Brandeburgerweg 80 3721 ML Bilthoven 030-2293837 Lid 
Casper Buitendijk Potgieterstraat 28 bis 3532 VS Utrecht  Lid 
Tim Damen J.P.Coenstraat 135 bis 3531 ES Utrecht 030-2949517 Lid 
Martin Diaz Regentesselaan 35 3571 CC Utrecht 030-2734037 Licentie 
Ronald Franken Cambridgelaan 549 3584 DJ Utrecht 030-2518267 Lid 
Olaf Frasa Vuurvlinderberm 70 3994 WJ Houten 030-6371711 Lid 
Maartje Frijlink Annastraat 23 3512 GP Utrecht 030-2318377 Lid 
Ruben Geersse van Lieflandlaan 14 3571 AB Utrecht 030-2615787 Lid 
Edward van Geest IBB 61 3582 VS Utrecht 030-2510305 Donateur 
Mark de Groot Burg. de Withstraat 62 3732 EM De Bilt 030-2213298 Lid 
Joost Hectors IBB 57 3582 VP Utrecht 030-2510151 Licentie 
Thijs Heus Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 030-2231053 Lid 
Gesinus Heusinkveld Cambridgelaan 203 3584 DZ Utrecht 030-2544991 Licentie 
Peter Hoogenboom Filippijnen 57 3524 JJ Utrecht  030 2886522 Lid 
Emiel Joustra Toermalijnlaan 65 3523 BG Utrecht 030-2522729 Lid 
Ilus Kasbergen Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelrewaard 0348-561856 Donateur 
Bram van Kester Merwedestraat 48 3522 XP Utrecht 030-2890311 Lid 
Dirk-Sytze Kootstra Warande 168 3705 ZM Zeist 030-6950855 Lid 
Gert Jan Kreeft Burg. Reigerstraat 5 3581 KJ Utrecht 030-2343285 Lid 
Carlijn Langeveld IBBlaan 217 3582 ZS Utrecht 030-2518485 Lid 
Don de Leeuw van Schendelstraat 189 3511 MC Utrecht 030-2322905 Licentie 
Jan Willem Leeuwis Dahliastraat 11 3551 ST Utrecht 030 2435946 Licentie 
Erik van de Lippe Goedestraat 77 3572 RP Utrecht 030-2763733 Donateur 
Stijn Maas Briljantlaan 52 3523 CG Utrecht 030-2519661 Lid 
Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030-2732487 Lid 
Stijn Maas Springweg 47a 3511 VJ Utrecht 030-2332016 Lid 
Maaike Martens van Ostadelaan 165 I 3583 AH Utrecht 030-2513498 Lid 
Ralph Meijer van Lieflandlaan 96 3571 AG Utrecht 030-2718747 Licentie 
Joris van Nieuwstadt Warande 54 3705 ZD Zeist 030-6952207 Lid 
Suzanne Noordhoek I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Lid 
Rien van Noort I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Licentie 
Michiel van Oers H.F. van Riellaan 44 3571 WB Utrecht 030-2732960 Lid 
Barend Rip Cambridgelaan 289-4 3584 DZ Utrecht 030-2516647 Lid 
Joost Rommes Tolsteegplantsoen 12 I 3523 AD Utrecht 030-2541884 Lid 
Klaas van Schelven Emmalaan 15 3581 HM Utrecht 06-26606285 Lid 
Geert Scholma Warande 33 3705 ZC Zeist 030-6952445 Licentie 
Eeke Sinnema Albatrosstraat 2 bis 3522 RR Utrecht 030-2897320 Lid 
Sander Smits 't Goylaan 78 I 3525 AJ Utrecht 030-2897688 Licentie 
Hillie van de Streek Impalastraat 31 3523 PJ Utrecht 030-2515865 Donateur 
Vincent Talsma van Lieflandlaan 8   Utrecht 030-2731967 Lid 
Karen Teunissen St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Lid 
Frank van der Velden St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Licentie 
Stef Vorstermans Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelrewaard 0348-561856 Donateur 
Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Licentie 



Redactieadres: Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 


