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COLOFON 

 

Foto omslag 
Fragment van het kunstwerk van Frank van der Velden in de 

Gansstraat: Marco Pantani 
 

redactie-adres 
Lexan Pieterse 

Van Lieflandlaan 34 
3571 AC Utrecht 

 
 

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 juli 2004 

 
 

USWV de Domrenner wordt gesponsord door: 
Dupree Cycles – Xtreme Bikes 

Café Ledig Erf 
Mertens Public Dialogue 

Snel Tweewielers 
Trias Sportfysiotherapie 

 
Het BuitenBlad is het officiële 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 
Frank en Karen van der Velden, Loet Scholma, Fam. Leeuwis, Oma van 

Lexan, Margreet van Herwaarden, Ronald Franken, Fam. vd Deijssel 
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Redactioneel 

 

 

Hoi, 
 
De Ode. Deze staat centraal in het derde nummer van dit jaar. Een Ode 
aan de wedstrijdsectie, een Ode aan Gerjanne B., een Ode aan de 
Koppenberg, een Ode aan Lexan en het knechtenwerk. Maar dat is nog 
lang niet alles. Er is weer een kop over kop, van Joris Eggenhuisen 
ditmaal, Geert verhaalt weer over de avonturen van hun fietsreis naar 
het oude Constantinopel en ik heb wat te melden over het Rondje 
Randstad. Toch kunnen we niet genoeg blijven benadrukken dat we met 
smart wachten op jullie bijdragen. Iedere keer weer hebben we net te 
veel de indruk dat vooral wij het verenigingsperiodiek moeten vullen. 
En dat is niet de bedoeling, alhoewel wij er natuurlijk een enorme kick 
van krijgen om onze eigen stukjes in het BB te zetten. Helaas hebben we 
ditmaal geen Kees Kolom, onze columnist heeft geen goesting kunnen 
vinden de afgelopen weken. Volgende keer be…, enfin, het cliché mag 
bekend zijn. 
 
De foto op de omslag verdient nog wel enige toelichting. Frank van der 
Velden heeft zondag 2 mei aan de Gansstraat, nabij Café Ledig Erf, 
samen met een aantal andere kunstenaars, de half opengebroken, half 
verweerde straat van kunst voorzien. Op een mooie manier heeft Frank, 
Domrenner van het eerste uur en nog altijd actief in het 
Domrennershirt, een eerbetoon gebracht aan de onlangs overleden 
wielerheld, Marco Pantani. De tekst erbij, must leave all behind, is 
veelzeggend. Voor verdere informatie over het kunstwerk en zijn 
kunstenaar verwijzen wij door naar zijn website: www.fv.exto.nl 
 
Tenslotte willen we de lezer erop wijzen dat de jaarkalender erbij zit. 
Alle toertochten, wedstrijden, trainingen, tijdritten, grote rondes (voor 
Domrenners met grootheidswaanzin), enz. Mooi voor aan de 
binnenkant van de WC-deur. Veel leesplezier en tot de volgende keer, 
 
Namens de redactie, 
 
Robin van der Kloor
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Van de voorzitter 

 
Beste ledenmaten, 
 
 
Zoals gewoonlijk wanneer ik weer een stukje voor ons officiële orgaan 
moet gaan schrijven begin ik met het opruimen van mijn kamer, het 
opruimen van mijn bureau, het lezen van mijn e-mail en het zetten van 
een bak koffie. 
Sommige dingen die je pleegt te gaan doen hebben gewoon wat meer 
tegenaanhiktijd nodig dan andere.  
Aan de andere kant, zoals het een wielrenner betaamt heb ik tot het 
laatst gewacht, en ben ik nu dan ook echt los. 
 
Toch nog even achterom kijken dan maar. Er is dit voorjaar meer 
gekoerst dan ooit tevoren. Ieder weekend en zelfs door de weeks worden 
er in de uithoeken van het land rondes verreden, de ledenteller staat 
inmiddels op niet minder dan 61 en we mogen ook weer een nieuwe 
buitenbladsponsor op de lijst bijschrijven. Deze nieuwe 
buitenbladsponsor, Trias, is een praktijk voor fysiotherapie en 
sportrevalidatie. Hoewel de stap naar Trias mij ook een hoop 
tegenaanhiktijd gekost heeft ben ik uiteindelijk maar gewoon gegaan.  
Hopende dat veel domrenners -  maar dan wel domrenners die het nodig 
hebben natuurlijk, waarvan ik weer hoop dat het er weinig zijn - er 
gebruik van gaan maken van: Trias van harte welkom! 
 
Wanneer ik nog even vooruitkijk zie ik nog veel meer koers, een 
voltooide domrenner.nl, drukbezochte trainingen over al dan niet 
pittoreske asfaltweggetjes die al dan niet drukbezocht worden door 
vrolijk vrouwelijk schoon.  Hoe dan ook: te lang tegenaanhikken - als 
daar al sprake van kan zijn - is geen excuus meer om niet met de 
methode JW Leeuwis op de fiets te springen.  gewoon gaan ! 
 
 
Sander 
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Van de rol 

 

Lid worden 

Koop een sportkaart aan de balie van Olympos op de Uithof en zeg erbij dat je 

Domrenner-lid wilt worden. Daarnaast maak je de contributie van 6 euro over 

op girorekeningnummer 8664695 en geef je je gegevens aan de secretaris door. 

Wat ook kan is gebruik maken van een automatisch incassoformulier en hoef je 

de contributie niet over te maken. Je kunt de secretaris mailen voor een 

electronisch exemplaar: secretaris@domrenner.nl. Dit maakt het voor het 

bestuur makkelijker en voor de leden ook aantrekkelijker, aangezien je hiermee 

een euro per jaar bespaart. Openingstijden van Olympos: 

 

Borrels 

Elke laatste dinsdag van de maand is er een borrel in Ledig Erf, tevens een 

trouwe sponsor van onze vereniging. 

 

Domrennermailinglist 

De mailinglist is bedoeld als interne communicatie tussen alle leden. Het wordt 

gebruikt door het bestuur om evenementen aan te kondigen en allerlei informatie 

te versturen zoals de wekelijkse mail van de voorzitter. Ook leden kunnen zo 

andere leden bereiken om bijvoorbeeld trainingsafspraken te maken. Het adres 

van de mailinglist is mailinglist@domrenner.nl. 

 

Trainingen 

Buiten de zomervakantie traint De Domrenner rustig op maandag, verzamelen om 

18.30 bij Olympos (Uppsalalaan 3 op de Uithof naast de snelweg). Woensdag 

gaat het sneller, ook verzamelen om 18.30 bij Olympos. Op vrijdag trainen we 

weer wat rustiger, samen met studentenschaatsvereniging Softijs, verzamelen om 

18.30 bij het stadion van F.C. Utrecht en wordt er een vast rondje gereden. 

 

Tijdritten 

Helaas kon de tijdrit op de Tankweg 28 april j.l. niet doorgaan wegens de 

weersomstandigheden. Deze is dan ook verzet naar 19 mei, weer om 18.30 bij 

Olympos verzamelen. Een week eerder zal echter de koppeltijdrit “De acht van 

Oud Wulven” worden verreden, deze telt echter niet mee voor de 

tijdritcompetitie. Er zullen twee bescheiden prijzen uitgereikt worden aan de 

snelste vrouw en snelste man. Het parcours ligt in de driehoek tussen Utrecht, 

Nieuwegein en Houten; we verzamelen op dezelfde tijd en plaats als boven. De 

overige tijdritten: 
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Wo 02 juni ruiterberg-hoogstraat-ruiterberg  

wo 23 juni amerongseberg  

  

HALV 

De halfjaarlijkse ALV zal, zonder tegenbericht, plaatsvinden op 25 mei, 19.00 op 

Janskerkhof 15a. 

 
 
Ter wielerprocessie op de Koppenberg 

 

De wielerprocessie vond plaats op de Koppenberg. Enkele kilometers 
eerder was het op de Oude Kwaremont begonnen met regenen, de 
kasseien van de Patersberg bleken vervolgens nog net begaanbaar, maar 
op de Koppenberg werd de Ronde van Vlaanderen in de vorm gegoten, 
die deze Vlaamse Wielerhoogmis betaamt. Met rijendik schuivelden de 
renners devoot tegen de steile kinderkopjespuist op. Gezegd werd er 
weinig, afgezien des te meer. Over fietsen werd niet eens meer 
nagedacht; men liep. Meer dan eens glibberde een coureur net of net niet 
onderuit op z’n wielerschoentjes. Zelf deel uitmakende van deze 
langzaam naar bovenkruipende rups, trof ze me diep. Deze devote 
manier van voortbewegen leek het net op een Katholieke processie: 
alleen door naar boven te klauteren leek men bovenop de 
Beschermheilige der Wielerrenners te kunnen eren. 
Op de Madonna di Ghisallo, in het hart van Lombardije, bestaat al een 
wielerheiligdom in de vorm van een kapel en een museum. Elk jaar 
rijden de renners erlangs in de Ronde van Lombardije. België, niet voor 
niets het Italië van het Noorden geheten, verdient ook haar eigen 
wielerheiligdom: een kapelletje ter ere van haar grootste helden, haar 
wielerkampioenen. En waar zou dit beter kunnen worden neergezet dan 
bovenop de Koppenberg? Een helling waar zelfs de profs vaak van de 
fiets moeten, het hoogtepunt van Vlaanderens Mooiste?  
Dit brengt mij meteen op een andere opmerkelijke wielergebeurtenis: de 
Leeuw van Vlaanderen brult niet meer, Johan Museeuw is gestopt. Na op 
Paaszondag bittere tranen te hebben geweend, vanwege zijn lekke band 
in de finale van Parijs-Roubaix, die hem de mogelijke overwinning 
kostte, stond hij er de woensdag erop relaxed bij tijdens zijn huldiging in 
Schoten. Hij had nog een maal gekoerst voor zijn publiek, in zijn West-
Vlaanderen. Rustig liet hij, in zijn korte koersbroek (opmerkelijk, want 
een renner die het weekend erop een wereldbekerkoers had moeten 
rijden, had allang weer een lange broek aangehad om de spieren warm te 
houden), alle plichtplegingen over zich heenkomen. Toch zal het 
urenlange gescandeer van ‘Johan, Johan!’ uit de tienduizenden monden 
langs de weg de afscheid nemende wielerkampioen niet onbewogen 
hebben gelaten.  
Voor helden als Johan Museeuw, maar ook de onlangs gestorven Briek 
Schotte, de beide Rikken en natuurlijk Eddy Merckx dient er, als je het 
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mij vraagt, een wielerkapelletje op de Koppenberg te komen. Een 
heiligdom voor de echte Flandrien, die echte Vlaamse stoempers die 
zichzelf, door hard werken en afzien, boven het volk lieten uitstijgen. 
Mannen die helden werden door hard te fietsen door weer en wind, over 
bergen, heuvels en kasseien. Hen, die een stiel beheersten van vallen, 
opstaan en telkens toch weer doorgaan. Een heiligdom bovendien voor 
het Vlaamse volk, dat leeft voor de koers, het enige gebied waar de 
koers boven koning voetbal staat. Dat Vlaanderen waarin je, als je er 
zelf rondrijdt, en de regen en wind je geselen op de kasseiklimmetjes, 
wordt overvallen door dat Heilige Roomsche Wielergevoel wat alleen 
hier beleefd kan worden...  
 
NB: Belgische, of waarschijnlijk Vlaamse overheid, Belgische 
wielerbond of welke initiatiefnemer voor het wielerkapelletje dan ook: 
een goede streefdatum voor de realisatie van het project is over een 
jaartje of tien, als Tom Boonen wielerrenner af is: hij kan dan de aan 
hem doorgegeven talisman van Johan Museeuw ter opening aan het 
kapelletje schenken. Heilig Roomscher kan het niet... 
 

 

De ooggetuigen doen hun verhaal van donderdag 22 april 2004  

 
Gijs, horecaondernemer te Utrecht, Domplein, 8.36 uur: 
"Het regende. En dat terwijl ik het terras al klaar wilde gaan maken. Het 
was nog vroeg. Iets over half negen  denk ik, ik zat net aan mijn eerste 
biertje. En toen zag ik ze. Ik dacht nog 'waar gaan die naar toe?'. Wist ik 
veel dat ze dàt zouden gaan doen. Malloten." 
 
Marjan, huisvrouw te Montfoort, 9.07 uur: 
"Tja, ik had net mijn  kinderen naar school gebracht en was aan de 
afwas begonnen toen ik zo'n groepje voorbij zag fietsen. Ze stopten vlak 
na ons huis en stonden toen een tijdje stil. Een of andere krullenbol 
stond aan zijn fiets te klooien. Misschien hadden ze pech ofzo." 
 
Erik, mongool, even buiten Oudewater om 9.23: 
"Nou, en toen riep er eentje heel hard: 'Godverdomme, kloteweg, dat is 
nou al de vierde keer dat ik bijna op mijn bek ga.' Was wel grappig." 
 
Esther van der Helm, wielrenster, Gouda om 10.04 uur: 
"Ik was net aan mijn trainingsrondje begonnen, ik wou even warm 
fietsen voor de koers van zaterdag. Het waren er een stuk of acht. Ja, ze 
draaiden een mooi tempo. Ik had niet door dat ze met zoiets bezig 
waren." 
 
Meneer Verwoerd, autobestuurder, Capelle aan de Ijssel om 11.07uur: 
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"Het was op de weg tussen Capelle en Rotterdam, waar al die drempels 
liggen. Een zo'n snuiter reed zowat tegen mijn bumper toen ik moest 
remmen voor zo'n drempel. Een klein mannetje met rugzakje. Eikel." 
 
Jules Deelder, beroepsmalloot, Coolsingel om 11.55 uur: 
"Krijg de tering. Loopt ik daar over de Coolsingel, ziet ik daar een stel 
van die mallotige fietsen voorbijt trappen. Ik denkt nog, wie doet dat nou 
voor zijn lol, fietsen en nog door de grote stad ook nog, want dit is wel 
Rotjeknor, krijgt de touwtering." 
 
Mevrouw Hartman, gepensioneerde, Delft om 12.20 uur: 
"Schandalig is het gewoon. Ik kon ze zo zien aan de overkant van het 
water, bij de Rotterdamseweg. Stonden ze daar zo te pissen met zijn 
allen. De smeerlappen. Behalve zo'n meisje. Maar wat die nou moest bij 
zulke vlegels. Ik heb gauw de politie gebeld. Maar toen die aankwamen 
waren ze al weg. De politie heeft me wel beloofd dat ze die plek extra 
goed in de gaten zouden houden, voor het geval ze terug komen. Dat 
schorremorrie." 
 
Mohamed El Farouri, kutmarrokaan, Den Haag, Rijswijkseweg om 12.46 
uur: 
"Ja weet je, ik reed daar dus zo met mijn scooter en toen zag ik dus van 
die wielrenners ofzo weet je. En ik kwam net uit het koffieshop weet je, 
beetje stoned dus. Zukkels. Van die znelle pakjes en rare helmen ofzo. 
Maar ik was toch veel zneller." 
 
Franco, ijscoman, Den Haag, het Binnenhof om12.59 uur: 
"Alle toeristen laten me links liggen vandaag. Zelfs die wielrenners daar, 
die willen geen ijs. En dat terwijl ze er  
toch wel hongerig uitzien." 
 
Henk Bres, bekende Hagenees, Den Haag, Lange Voorhout om 13.10 uur: 
"Cholera, ik lag nog bè te komuh van du sitie - pieâh - sitie, komuh dr ach 
van die kankâhmegaule op van die reesfietsies voorbè. Ik wau nog 
roepuh, hé Boogâht, zit dr auk nog een wèf bè. Maar ik ken heluhmaal 
gein wève die wielrennuh. En toen heppik mu muil maah gehauwe. Maah 
ik mot je zegguh, ut zag er wel stoeah ùìt. Megaule." 
 
Ria van der Zalm, bakkerij Bankastraat, Den Haag om 13.15 uur: 
"Komen er drie van die racefietsers de winkel binnen, bezweet en wel. 
Eentje met van die smerige handen bestelde een perzikenvlaai, terwijl 
hij een abrikozenvlaai bedoelde. En toen wilde hij hem nog in acht 
stukken hebben ook. Ik vond ze vrij grof en ongemanierd. Maar ja, zo is 
de jeugd van tegenwoordig." 
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Mary Dresselhuys, bejaarde actrice, hotel Wassenaarse Slag om 13.45 
uur: 
"Ik was net mijn verhaal aan het vertellen dat ze in een of ander café 
niet meer na twee uur schonken, toen er twee sporters voorbij liepen 
naar het toilet toe. Twee minuten later kwamen ze weer terug, alsof ze 
samen naar het toilet waren geweest… Even later wist de ober mij te 
vertellen dat ze hun bidons bijgevuld hadden en dat het wielrenners 
waren. Interessant wel." 
 
Kees, schoonmaker, Katwijkse moskee om 14.10 uur: 
"Ik stond bovenin de minaret, de boel te vegen. Ik zag ze zo voorbij 
schieten. Ze gingen echt hard, ik denk wel veertig kilometer per uur. Ik 
had ze met mijn snorfiets in elk geval niet bijgehouden." 
 
Alja, scholiere, Haarlem om 15.24 uur: 
"Ik stond met mijn fiets bij het stoplicht met om me heen acht 
wielrenners. Toen zei er eentje waarom ze niet Haarlem konden 
overslaan en direct naar Amsterdam konden. Een ander reageerde toen 
meteen kritisch, zo van: Waarom dan? Hij werd een beetje pissig geloof 
ik. Ik snapte het niet helemaal, maar het zag er niet heel gezellig uit. " 
 
Tineke, moeder van een driejarige vetzuchtige zoon (die de vetzucht 
overigens niet van een vreemde heeft), vlak voor Amsterdam om 16.15 
uur: 
"Ik heb ze gered van de ondergang. Ze wilden een bord gestremd 
verkeer negeren, maar ik wist ze nog net de goede richting in te sturen. 
Ik moest ze het wel vier keer vertellen, want volgens mij begrepen ze 
me niet. Maar ja, ik hoop dat ze niet verdwaald zijn in Osdorp." 
 
Shirley, kermisbezoeker, Amsterdam, Dam om 16.51 uur: 
"Ik was net de katapult ingestapt toen ik die wielrenners zag. Ja en toen 
werd ik losgeschoten. Ik werd in een keer heel misselijk. En toen moest 
ik heel erg kotsen. Het was maar goed dat die fietsers net wegreden, 
want het kwam precies terecht op de plek waar zij stonden." 
 
Alle winkeliers in Abcoude om 17.30 uur:  
"Wij hoorden met veel bombarie een groepje fietsers aankomen, al 
schreeuwend: 'WATER! ETEN! BIDONS BIJVULLEN! HONGERKLOP!' 
Dus wij bereidden ons voor op flink wat klandizie voor de kroeg/ 
snackbar/ supermarkt/ enz. Nou, mooi niet dus. Ze reden gewoon door. 
Ja, eentje liep een beetje te mokken, maar die reed uiteindelijk ook 
door. En daar zaten we dan, met alle Marsen, Snickers, blikjes Cola en 
appelkoeken die we alvast uit de schappen hadden gehaald. Ik snapte er 
niets van. Later bleek dat ze hun bidons bij mevrouw Van der Voort van 
net buiten het dorp hebben gevuld. De gieren." 
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Svetlana, Roemeense hoer, Utrecht, Zandpad, 18.24 uur: 
"I just open curtains en go oustide, nice weather and I see people with 
bicycle. Looking tired. Funny." 
 
Gijs, dronken kroegbaas op het Domplein, tien uur later: 
"Hik, sjonge, daar heje ze wir, die sietsers, met die sietsen, hik. Hister 
ond deze tijd, hik, sagik se ook al hier. Hik, zouweze dat elfe fag so doen? 
Of wassut vanoggend? Die hedden hun tijd ook niet goed beftee dan. 
Malloten." 
 

Rondje Randstad: 
� Utrecht - Gouda - Rotterdam - Delft - Den Haag - Haarlem - 

Amsterdam - Utrecht 
� 215 kilometer 
� Lexan Pieterse, Ronald Franken, Gerjanne Beijer, Danny van den 

Deijssel, Joris van Berkel, Jurriaan Topper, Marlon de Gruijter, 
Robin van der Kloor 

� Dan(ny) van den Deijssel heeft Baarn er nog aan vastgeplakt 
� Duur: 10 uur, waarvan 8 acht werkelijk gefietst 
� Geschat/ geteld: 146 stoplichten 
�  Drie lekke banden 
� Twee discussies 
� Geen hongerkloppen 
� 95 % van de tijd zonnig weer met ongeveer 17 graden 
� zwakke westenwind, later draaiend naar noordwest. Vrijwel nergens 

tegenwind gehad 
� Grotere uitdaging roept. Hoor jij wat het is? 
Robin 
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Ode aan de echte mannen  

 
Een echte man….. Wat voor bagage heb je nodig om in deze categorie te 
vallen? Je kunt er vele definities van geven. Een oermens, met behaarde 
bast en grove jukbeenderen die met behulp van stokken, stenen en met 
gevaar voor eigen leven een heuse mammoet klein krijgt (inzichtelijk 
instinct tot overleven). Of liever de langharige, luidruchtige en 
ongegeneerde kelt die zijn krachten uitput met het ineenhakken van 
eenzelfde soort type tegenstander (brute gedachteloze kracht). Doch 
wat te denken van de geharde boerenman met knokige handen in vale 
kleding die dag in dag uit zonder onderbreken voor het krieken in hitte 
of de kou het land bewerkt en de koeien beheert. Dit week in week uit 
(doorzettingsvermogen zonder beklag). Maar dan, de grote snorren, 
strakke pakken, hoge hoeden met de meer welgestelde charismatische 
gelaten, die doordacht een menigte naar hun hand weten te zetten en 
landen regeren (uitstralend overheersend gezag).  En daar aan de 
andere kant de anonieme helden van het verzet die zich voor vrouw, 
kind en land inzetten in tijden van oorlog en schaarste (eervolle 
roemloze offers). 
 
Waarlijk, wat wil ik hier nu schetsen? Wacht…Ik vergeet nog bijna de 
zielen die zich sinds 5 mei 1919 honderden kilometers door stof, grind, 
klei en kasseien worstelen. Met stoffen broek urenlang schurend langs 
een leren zadel, ploeterend tegen pukkels, over hellingen en muren. 
Stoempend, zwetend, zuchtend en kuchend alsof er geen einde aankomt. 
Dit alles om te bewijzen dat je een beter inzicht, grotere kracht, meer 
doorzetting en hoger gezag hebt en bereid bent zwaardere offers te 
brengen. 
 
Kortom de Ronde van Vlaanderen kwam eraan.  
 
Nu wil ik niet zeggen dat in deze overvloedige welvarende luxe tijden de 
mens in het algemeen, laat staan de tegen de luiheid steunende student 
in het bijzonder, als echte man bestempeld zou kunnen worden. Edoch 
was dit natuurlijk wel de inzet toen een behoorlijke omvangrijke groep 
enthousiaste domrenners zich op weg begaven voor de ingekorte 
toerroute van De Ronde 2004. Hier zou bewezen worden uit welk bloed 
een ieder gecreëerd was en wie zich dan toch een klein beetje echte man 
kon noemen. Van de 19 mannen en 1 vrouw waren  al voor de start vele 
afvallers. ‘Ziekig’, ‘geblesseerd’ of gewoon ‘dronken’ kwamen de 
afmeldingen binnen. Een echte man zou ook dan vertrekken!! Helaas 
vallen deze vier zielen (die naar schijnt wel het hardst menen te fietsen 
in onze club) geheel niet in de categorie mannen met de bagage die ik 
hierboven geschetst heb. Sorry Emiel, Folkwin, Jorg en Geert wellicht 
volgend seizoen weer een kans om je te bewijzen. Daar bleven dus 
echtere mannen over, Joris en Joris, Danny en Barend, Marlon en 
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Ronald, Robin en Jan Willem, Stefan en Sander, Paul en Lexan , 
Jelmer en Wouter en waarachtig ook  nog één vrouw Gerjanne. 
 
De weg was Vlaams, de wolken en wind dreigend en het parcours lag 
open tussen de weet ik veel 4000 andere zielen door, wanneer zij 
vertrokken voor vijf à zes uur peddelen en ploeteren. Een korte 
biografie van deze dag kan wellicht een beeld schetsen van wat er 
zich afspeelde. 
 
De aanloop is rustig en de eerste keien worden versleten. Soepeltjes 
glijdt iedereen over de eerste kilometers heen. Tot de eerste 
glooiingen met die koppen gehard. Sander en Robin staan meteen te 
voet…. Tja wat gebeurde daar? Ketting pech, slecht materiaal? De 
eerste verhalen worden als zoete koek genuttigd bovenop. Ook de 
Wolvenberg wordt Robin weer fataal. Maar schrik niet; deze jongen 
had zijn les geleerd en wist alle daarop volgende klimmen feilloos te 
schakelen. Een eindeloos lange kasseistrook jaagt iedereen het pijn 
en zuur in de benen. De polsen sputteren tegen en de rug moet 
meerdere malen gestrekt worden. Langzaam wordt duidelijk wie de 
betere echte mannen zijn en vinden er zich wat breuken in de 
gelederen plaats. Toch een ieder wacht op elkaar en maalt kop over 
kop tegen de harde zijwind een bijna 10 kilometer lange weg voorbij. 
De Oude Kwaremont is de voorbode en de miezer doet zijn intrede. 
Maar daar zal het gebeuren. Hier kan iedereen laten zien uit welk 
staal ze bestaan: de Paterberg zegent ons. De steile natte gladde 
koppen kosten velen millimeters schoenplaatjes. Ook worden de 
eerste valpartijen gemeld. Gerjanne en Stefan glijden en buitelen, 
maar knokken verder. Alsof dit nog niet genoeg is volgt al snel de 
gevreesde Koppenberg die er met een dun laagje slijk niet 
makkelijker op wordt. De weg stijgt steeds steiler en langzaam begint 
ook mijn achterwiel een aantal draaien in het luchtledige te maken. 
Links en rechts om me heen zie ik mensen stil komen te staan en 
weg te glijden. Ik kan nog net iemand ontwijken die afstapt en hard 
op zijn schoenplaatjes slippend de weg naar beneden opzoekt. Een 
echte man HAH!! Maar ook dan worden twee freewheelende trappen 
en een schuin trekkende fiets mij fataal. In gestaag tempo wordt de 
Koppenberg genomen. Links een lange rij lopende wielrijders? En 
ook daar rechts met de hand aan het hek eenzelfde rij schuifelende 
wielduwers!  Als in een bedevaart strompelt ieder naar dat heilige 
punt daarboven één voor één achter elkaar. Voor niemand is er een 
ontkomen aan. De Koppenberg geeft in het midden vrijbaan. 
 
Maar wij echte mannen halen het. Hier wordt bewezen dat de 
domrenners doorzetters zijn. Langzaam wordt het tempo 
opgeschroefd en splits de groep. Met eerst acht en later zes man 
wordt doorgejaagd richting Eikenberg en Berendries. Het gevoel op 
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de kasseien wordt steeds helser. Arm- en polsspieren trekken spastisch 
samen. Blaren vergroten op de handen en ondertussen vervloek ik een 
lange gladde kasseienafdaling, terwijl ik probeer een drolletje binnen te 
houden dat steeds weer richting zeem trilt. 
 
Robin, Marlon, 2 x Joris, Stefan en Ronald duwen zich als eerste groep 
richting de Muur. Welk slagveld er achter dit zestal afspeelt in geen 
woorden te beschrijven. Vooraan worden de hellingen verorberd als 
tompoezen op koninginnedag en ook de Muur is in een flits voorbij. Een 
lichte streling met de hand van het meisje dat mij daarboven een Red 
Bull in de handen schoof, gaf mij inderdaad even weer vleugels. Helaas 
kreeg ook Robin de benen en stoof met Marlon en Stefan aan zijn zijde 
keihard de laatste Bosberg op. Boven wordt snel beslist dat het 13 
kilometer vlak richting finish geen meerwaarde biedt en de zes draaien 
richting douche en schone kleding.  
Na lang wachten kwam eindelijk ook de rest aan, op twee na. Samen 
werd er gedoucht en veel nagevloekt en getierd op de pijnlijke momenten 
van de dag die al deze echte mannen meemaakten. Dan,1 uur later en 
nog eens 45 minuten, de ‘mannen’ waren allang binnen en daar kwam 
ZIJ, samen peddelend met Jelmer als compagnon. 
Een knie kapot, het bloed druipend tot in haar ene rode sok, haar vinger 
bijeengehouden door een plastic boterhammen zakje in strik. En dan die 
enorme lach. “Dit is geweldig gaaf. Ik vond het prachtig!!!!!!”. 
 
WAAAAT ??????? 
Ongeloof, verbijstering, kleinerend en kwaadmakend, verdrietig, een 
snik. 
Toch daar delft een iedere domrenner het onderspit. Hier is iemand dit 
echt genoten heeft! Zij die wilden bewijzen tot echte mannen te behoren 
en dachten erin geslaagd te zijn, worden compleet uit het veld geslagen 
door die ene ECHTE echte man in de vorm van een vrouw als Gerjanne. 
16 man verslagen. Niet op snelheid, maar met echte mannenbagage op 
instinct, gedachteloos kilometers langer doorrijden zonder beklag, met 
respect, uitstraling en ere wie het toekomt. Vandaar: 
 
Alleen aan haar deze ODE 
 
Ronald 
 
Zondag 
Zondagochtend. Of was het nou zondagmiddag? Het doet er eigenlijk niet 
toe, ik dwarrelde maar wat door de stad, die licht verlicht en wazig 
verwarmd werd door een gezapig zonnetje. Mijn stadsfiets begeleidde me 
richting de Neude. Nog slaperig door de klassieker van gisteren, die me 
in 120 kilometer helemaal afgebeuld heeft, inclusief de cocktails die we 
bij de verjaardag genuttigd hebben.  
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Dan flitst er een domrenner door mijn blikveld. Jurriaan Topper. Hij 
schiet de Neude over. Wezen trainen, rondje Amerongse Berg en via de 
dijk weer terug. Ik complimenteer hem met zijn trainingsdrift en zie hem 
verder gaan. Nog altijd slaperig peddel ik verder en draai de Nieuwe 
Gracht op. Even later passeer ik met mijn nog immer lamme benen Ledig 
Erf en zie nog net de ruggen van het peloton dat voor zijn wekelijkse 
rondje blind beuken is vertrokken. Ergens ontwaar ik de rug van 
wederom een Domrenner, Geert Scholma ditmaal. Tevreden over het feit 
dat de Domrenner actief door de stad zwermt maak ik weer een paar 
pedaalslagen, kijk naar de trage beweging, kijk even opzij en door mijn 
ooghoek Frank van der Velden naar zijn pedaalslagen kijken. Ook hij 
waagt zich in Domrennershirt op de Bianchi. Terwijl ik me afvraag of hij 
te laat is voor de Ledig Erftraining of dat hij gewoon zijn eigen rondje 
gaat maken, stuur ik de Pelikaanstraat in en bedenk: het gaat goed met 
de Domrenner. Dan bel ik aan bij Emiel, die net zo smoezelig is van de 
klassieker/ cocktails. Dus zetten we de Giro op de achtergrond maar aan 
en draaien een Buitenblad in elkaar. 
 
Robin
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Als Domrenner kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte voor een 

fiets laten maken bij Cycles Dupree 
 

 
 

Cycles Dupree 

Croeselaan 98 

Utrecht 

030 2932592 

(van tevoren afspraak maken) 
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Jaarkalender USWV De Domrenner 2004 

 
Mei 

za 08 Start Giro d’Italia 
ma 10 Maandag Training 
wo 12 Koppeltijdrit Houten-Nieuwegein  (vertrek 18.30 vanaf 
Olympos) 
za 15 Klassieker: Hel van Brabant 
zo 16 Klassieker: Hel van Brabant 
ma 17 Maandag Training 
wo 19 Tijdrit Tankweg (verzet van 28 april) 
zo 23 Districtskampioenschap Tijdrijden Zeewolde  
 Klassieker: Omloop van Helenaveen 
ma 24 Maandag Training 
di 25 22:00uur Borrel Ledig Erf 
wo 26 Snelle Training 
zo 30 Einde Giro d’Italia 
ma 31 Districtskampioenschap Weg te Wijk bij Duurstede 
 

Juni 

wo 02 Tijdrit Ruiterberg – Hoogstraat – Ruiterberg (vertrek 18.30 
vanaf Olympos) 
za 05 Klassieker: Omloop der Peel 
zo 06 Klassieker: Omloop der Peel 
ma 07 Maandag Training 
wo 09 Snelle Training 
za 12 Les Trois Ballons (cyclo) 
ma 14 Maandag Training 
wo 16 Snelle Training 
za 19 Klassieker: ROG Tour 
zo 20 Klassieker: ROG Tour 
ma 21 Maandag Training 
wo 23 Tijdrit Amerongse Berg (vertrek 18.30 vanaf Olympos) 
za 26 NK Weg: Beloften + Dames te Rotterdam 
 NK Weg: Amateurs A + Dames B te Elspeet 
zo 27 NK Weg: Mannen te Rotterdam 

Vaujany (cyclo) 
ma 28 Maandag Training 
di 29 22:00uur Borrel Ledig Erf 
wo 30 Snelle Training 
 
Juli 

za 03 Marmotte (cyclo) 
 Start Tour de France 
zo 04 Dolomietenmarathon 
zo 11 Klassieker: Someren – Peer - Someren 
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zo 25 Einde Tour de France 
 
 
Ode aan de  wedstrijdsectie, DRINGENDE OPROEP AAN HET 
BESTUUR: 
 
Na zes jaar USWV de Domrenner is het eindelijk zover: er is sprake 
van een volwaardige wedstrijdsectie. Vorig seizoen tekende zich dit al 
af door de eerste Domrenneroverwinning in een officiële (KNWU)-
koers: Ronald Franken was primus  in de Ronde van Austerlitz door 
topfavoriet Ronald Roos te kloppen in de sprint. Dat deze coureur 
tijdens deze bloedstollende eindsprint zijn gehele achterderailleur aan 
gort trapte, toonde dat de zege op het scherpst van de snede werd 
betwist.  
 
Dit jaar waren er voor als nog geen overwinningen, nee zelfs geen 
podiumplaatsen te noteren. Wat echter opvalt, is het hechte collectief 
Domrenners dat regelmatig voorin eindigt. Emiel, Ronald, Robin, Jorg 
en Folkwin rijden meestal toptwintig in de criteriums waaraan zij 
wekelijks deelnemen. Het niveau van de wedstrijdrijders ligt sinds dit 
seizoen in de breedte zeer hoog. Ook blijken de prestaties dus van een 
constant niveau. Blijf zo doorgaan heren, die overwinning of 
podiumplaats zit er dit seizoen dus vrijwel zeker in!  
 
Zondag 2 mei bleek het ineens zover: Robin van der Kloor won, en hoe, 
en waar! Robin (Rob voor intimi), zo’n 33 jaar geleden al eens 
Nederlands Kampioen op de weg bij de nieuwelingen, werd Kampioen 
van Utrecht, door in een prachtige sprint-a-deux de zege voor zich op 
te eisen op het fraaie Maliebaanparcours. Rob voegde hiermee zijn 
derde trui aan zijn palmares toe: eerder werd hij dus al nationaal 
kampioen, maar ook in het Open Rotterdams Kampioenschap toonde 
hij zich in het verleden de snelste. De waarde van de overwinning was 
bovendien groot, omdat Jean-Paul Dupree, onze hoofdsponsor langs de 
kant stond te kijken. Onze fietsenbouwer zag dat het goed was, een 
renner in ‘zijn shirt’ op het zelfde schavotje dat hem een jaar eerder al 
Ledig Erf kampioen maakte (een schouderblessure hield hem dit jaar 
uit de strijd). Rob toonde zich een waardig winnaar en de Domrenner 
behaalde en passant haar publicitair meest interessante overwinning 
ooit. Hulde dus, ook aan oud-voorzitter Geert Scholma die overtuigend 
de sprint van het peloton won en derde werd, maar helaas deed hij dit 
niet in Domrennerkleuren.  
 
In Rob blijkt dus een echte kampioenschapsrenner te schuilen. Om 
hem nou meteen kandidaat te stellen voor Athene of het WK gaat te 
ver, maar wat niet te ver gaat is dat een wielervereniging haar 
voormalig kampioenen dient te eren. En daarom bestuur:  
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HELP ROBIN AAN EEN DOMRENNERSHIRT MET NATIONALE 

KAMPIOENSBANDJES OP DE MOUWTJES! 

 

Dit is publicitair goed voor de vereniging, en daarbij hoort het gewoon. 
Bovendien krijgt kledingproducent Vermarc van tientallen verenigingen 
dit verzoek, dus waarschijnlijk is het niet zo moeilijk voor elkaar te 
krijgen! 
 
Voor de rest zou ik alleen nog willen meegeven: heren, laat je inspireren 
door deze mooie zege, zorg dat Robin geen praatjes gaat krijgen en 
probeer hem te overtreffen! Succes! 
 
Uw immer trouwe supporter Lexan ‘Paul Dillen’ Pieterse  
 
 
Ode aan het knechtenwerk 

 
Zondag 2 mei was het zover; voor het eerst in de geschiedenis van de 
Domrenner hebben we een Utrechts kampioen binnen de gelederen. En 
voor het eerst in de geschiedenis van Utrecht is Robin van der Kloor 
kampioen van deze stad. Natuurlijk kun je deze overwinning wel 
toeschrijven aan de goede benen van Robin zelf, aan het goede moment 
waarop hij ging of aan het goede afstopwerk van Geert Scholma, maar 
dat zou wel heel erg gemakkelijk zijn. Nee, niets van dat alles heeft Robin 
kampioen gemaakt. Deze overwinning is volledig toe te schrijven op het 
conto van Lexan Pieterse. Ik zal mijn standpunt iets meer uit de doeken 
doen: 
 
Uit tactisch oogpunt besloot Lexan al in de eerste bocht uit het peloton te 
lossen. Dit vooral om zo de concurrentie zand in de ogen te strooien. Op 
dat moment verwachtte de andere coureurs ook helemaal niets meer 
van deze jongeman. In de eerste opzet was hij dus al direct geslaagd. 
Vervolgens fietste hij rustig zijn benen warm in afwachting tot hij de 
eerste keer gedubbeld zou worden. Dit was al snel het geval. Op het 
moment dat hij door Robin voorbijgesneld werd, seinde hij telepathisch 
zijn koerstactiek door. Robin begreep het en Robin vertrok na de 
premiesprint uit het peloton. Samen met een medevluchter fietste Robin 
voor wat hij waard was. Zes rondes voor het einde kreeg Robin een 
enorme inzinking en ook bij zijn medevluchter ging het licht langzaam 
uit. Gelukkig had Lexan zich al voor de tweede keer uit het peloton laten 
lossen en was hij al weer in de buurt van de koplopers om de koers in een 
beslissende plooi te leggen. Bij het zien van de koplopers legde Lexan de 
ketting op de twaalf en zette vol aan opdat hij een metertje of dertig voor 
de koplopers uit reed, één recht stuk lang. Door deze verwoestende actie 
van Lexan kregen de koplopers weer zo’n goede moraal dat zij zonder 
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enige moeite voor het peloton uit konden blijven en konden sprinten 
voor de eerste plek. Na deze actie werd Lexan al direct uit de koers 
genomen, omdat de jury al snel besefte dat zij allen beetgenomen waren 
door de onfeilbare tactiek van Lexan Pieterse. 
 
Ik denk dat er tussen mijn standpunt geen enkele speld te krijgen en 
daarom is het toch zo jammer dat Robin met alle eer gaat strijken. Mijn 
voorstel is dus dat alle eer linea recta aan het adres van Lexan 
afgeleverd wordt. Dus niks nationale mouwtjes voor Robin, maar meteen 
een complete nationale trui voor Lexan Pieterse. Leden sta op, bestuur 
kom in actie, voordat het te laat is. 
 
Mijn dank, 
Emiel  



 23 

Kunst en wielrennen, deel 7  
 
Het zit ‘em in de naam 
 
Kijkend naar Kopspijkers word ik wel eens overvallen door verbazing 
en verwondering. Zo ook tijdens de uitzending van zaterdag 1 mei 
2004. Jack Spijkerman en side-kick Erik van Muiswinkel hadden 
tussen zich in een man zitten, die aan namen van alles aan mensen 
kan aflezen. Zo is Jack Spijkerman volgens de man gemaakt om altijd 
in een spijkerjack te lopen en is de naam Jasper die van een positieve 
socialist, enzovoorts. Verwondering trof me. 
 
Een paar dagen later, ik was de verwondering al lang en breed 
vergeten, schoot er een naam door mijn gedachten, die zich bezig 
hielden met de vraag: ‘Welke Nederlanders kunnen een rol gaan 
spelen in de komende Tour de France?’ Erik Dekker? Ik vermoed wel 
twee etappeoverwinningen. Michael Boogerd? 14e op 31 minuten. 
Karsten Kroon, Bram de Groot, Gerben Löwik, Leon van Bon, Servais 
Knaven, Stefan van Dijk? Wie weet. Remmert Wielenga? Wie!? Of 
erger nog: Waar is die in godsnaam gebleven? Na de Dauphine Libere 
2003 nog getipt als de nieuwe Zoetemelk, in de Tour helemaal 
afgebeuld tot een vaatdoekje, met eigen rubriek bij Mart Smeets elke 
avond, dat wel (!), en anno 2004 volledig in de vergetelheid geraakt. 
Nu 777e in de UCI-ranking, vorig jaar nog 442e, en over 2003 heeft hij 
te vertellen: “De Tour de France is een harde leerschool geweest. Ik 
heb ouderwets in de hoek gestaan en strafwerk meegekregen.” In 
uitslagen van 2004 heb ik hem nog nergens terug kunnen vinden, 
noch in de deelnemerslijsten. 
 
Welke illusionist heeft Remmert doen verdwijnen? Of misschien is het 
zo beter: Welke image-maker heeft Remmert vorig jaar op dat wankele 
voetstuk geplaatst en dat schavotje na drie weken Tour weer keihard 
onder hem vandaan getrapt? Ik weet het niet. Ik weet wel dat de 
kopspijkersman me in elk geval iets van duidelijkheid heeft kunnen 
verschaffen: 
 
“Hoewel zijn achternaam inderdaad doet vermoeden dat het hier een 
goede wielrenner betreft, namelijk Wiel En Ga, heeft hij zijn voornaam 
enorm tegen: Remmert. Een remmert is iemand die remt, die het in 
zijn aard heeft om te remmen. En dat is niet goed voor een wielrenner.  
Ik heb dan ook het vermoeden dat Remmert in werkelijkheid geen 
Wielenga heet, maar Wielenweg. Zijn ouders wisten vast van de 
negatieve connotatie en hebben de achternaam veranderd,” aldus de 
namenman. 
 
Ik ben overtuigd. 
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Robin 
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Kop over Kop 

 

Door het haperen van het bezorgingsysteem van het Buitenblad (zal aan de post 

liggen…) kreeg ik deze week na het verstrijken van de deadline een aantal dringende 

verzoeken tot het produceren van een stukje proza voor de vaste rubriek Kop over 

Kop. Ondanks de tijdsdruk zet ik mij opgewekt aan het schrijven. Remco Campert heb 

ik ooit horen zeggen dat het schrijven van zijn column in de Volkskrant krap een half 

uur duurt en totaal geen voorbereiding kost. Zelfs het bedenken van een onderwerp 

schijnt niet nodig te zijn, gewoon wat in je opkomt zou door anderen al interessant 

gevonden worden. Bovendien is vandaag een uitstekende dag om het hoofd, dat vol 

van wielrennen zit, te legen op papier. Vandaag is de dag van de eerste etappe van de 

Giro. Er is nog 20 kilometer te gaan in vier plaatselijke rondes. Op de achtergrond 

trachten de zachte Vlaamse klanken van de stemmen zonder gezicht (een heet er José, 

dat zal de Cauwer wel zijn) een vrij saaie koers om te toveren tot een waar 

kijkspektakel. Ook is vandaag een dag om te soigneren. Een ruim 200 kilometer lange 

tocht heeft aan mij gisteren alle weggetjes tussen Driebergen en Apeldoorn met een 

hellingspercentage geopenbaard. Behalve het voornemen om vaker die kant op te gaan 

heeft dit me ook een stel ietwat zure benen en een lichte hoofdpijn opgeleverd.  

 

Voor de zoveelste keer dit jaar verbaas ik me over het effect dat het fietsen op mijn 

gemoed kan hebben. Het lijkt of problemen worden ontkoppeld, gelost. Niet omdat ik 

op de fiets nou zo hard aan oplossingen werk, maar gewoon omdat ze bij nader inzien 

toch niet zo groot en belangrijk schijnen te zijn. Als de eerste zon van de dag niet 

alleen het frisse nieuwe groen beschijnt maar ook tegen een donkere lucht een 

verrassend opduikend Galloway rund uitlicht, blijkt de nevel in het rivierdal diep 

onder me voor en tijdens de bescheiden beklimming alle dagelijkse beslommeringen te 

hebben geabsorbeerd. De resulterende verslaving is vast en zeker te verklaren door een 

verzameling biochemische reacties. Voor één keer echter hoeft van mij iets niet tot 

simpele fysische processen te worden afgebroken en neem ik genoegen met simpel 

geluk. 

 

Dat klinkt wat zwaar en dat is nou natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Fietsen is 

namelijk vooral gewoon erg leuk. Kinderlijk leuk soms als de fantasie met de 

werkelijkheid aan de haal gaat. Met een lekke band op een grauwe regenachtige avond 

(als vanwege een klein onweersbuitje een tijdrit niet meer door blijkt te gaan) voel ik 

me Hennie Kuiper wanneer hij alleen op kop lek rijdt in Parijs-Roubaix en wanhopig 

op een nieuw wiel staat te wachten (was dat ook achter?). In de winter, wanneer het 

lekker gaat, voel ik me Bernard Hinault in Luik-Bastenaken-Luik. Als het in de winter 

minder goed gaat en ik het koud heb in de afdaling van de Amerongse berg voel ik me 

als een van de renners die in de afdaling van de Gavia in de Giro van ’88 naar verluid 

halverwege omdraaiden om al klimmende weer wat warmte aan te maken (was het nou 

Breukink of van Velde die deze etappe won?). En op de beklimming van de 

Amerongse berg voel ik me Michael Boogerd die zich (gelukkig, fantastisch om te 

zien!) niet meer in bedwang kan houden op ’t een of ’t ander heuveltje. Zolang deze 

door inspanning ingegeven afdwalingen niet eindigen op de voorruit van een 

autorijdende mede weggebruiker, is ook de ploeterende amateur even een held. 
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Pettachi wint zojuist errug verrassend de eindsprint van de etappe. Zijn eerste maar 

zeer waarschijnlijk niet zijn laatste van de komende twee weken. Als Pettachi voelde 

ik mij nog nooit. 

 

Joris. 

 
Ik kijk onder mijn arm door om te kijken of er na een lange beurt nog 
iemand van plan is om de kop over te nemen. Ik zie zo snel even geen 
bekende gezichten maar gelukkig heb ik nog een oud Buitenblad dat ik 
uit mijn zak kan friemelen. Op de ledenlijst zie ik ongeveer in het 
midden de naam Jan Willem Leeuwis staan en die zegt me wel wat. 
Graag vraag ik hem om naar voren te komen want ik waai er zo meteen 
vanaf. 
 
Secretariële Zaken 

 
Nieuwe leden: 
Timothy Budd                                  
Cleo Buitendijk                                
Kim Pfeifer                                          
Anna Weller     
 
Dankzij deze uitbreiding staat de ledenteller momenteel op 61. Mensen 
die nog niet zo heel veel hebben gefietst of die gewoon een wat rustiger 
tempo willen fietsen is de maandag uitermate geschikt. Ook de vrijdag is 
voor iedereen bij te houden, alhoewel er dan geen bestuursleden van 
onze vereniging aanwezig zijn.                                    
 
De jarigen: 
Wouter van Leeuwen                   20 mei 
Gesinus Heusinkveld                   21 mei 
Joris Eggenhuisen                        25 mei 
Joris van Nieuwstadt                    25 mei 
Peter Prop                                     27 mei 
Wietse Sterk                                 28 juni 
Hendrik Mertens                             1 juli 
Timothy Budd                                 8 juli 
Jan Willem Leeuwis                      10 juli 
Joeri Kooman                                11 juli 
 
Van harte gefeliciteerd namens het bestuur. Een verjaardag is voor de 
jarige job zelf, maar ook voor alle op zijn/haar feest uitgenodigde 
domrenners een welkome frisse mentale injectie en bovendien een 
goede reden om erna weer alle kilo’s eraf te rijden die er toch soms aan 
willen komen als het allemaal erg gezellig (b)lijkt. Aan de andere kant is 
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een kilootje meer hier in onze kleine polderlandje voor een groot deel 
van het peloton wat minder van belang en bestaat het woord “gezellig” 
ook alleen in dit territorium. Allen veel trainingsplezier (en wellicht nog 
mooier; wedstrijd-beleving) en tijdens de spaarzame rustperioden kan er 
wellicht even naar de Giro (in het wielerland bij uitstek) worden 
gekeken, die zeer spannend belooft te worden.  
Staan je gegevens niet goed vermeld achterin dit BB of ga je verhuizen; 
meldt dit dan even bij mij. 
 
Maarten Dobbelaar 

 

 

 

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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 Jerry Springer’s Final Thoughts 
 
“Moeten we niet nog een ronde???” 
Ronald en Folkwin hebben de goede instelling te pakken tijdens de PWZ. 
 
“Soms lijkt Jorg verdacht weinig te weten, frappant” 
Emiel heeft weer eens last van grootheidswaanzin. 
 
“Eerst betalen!” 
Danny van de Penny die met de kleding bezig is. 
 
“Ik doe het niet! Ik doe het niet! Ik doe het gewoon niet!” 
Lexan komt boven op de onbegaanbare Ballon de Servance en krijgt een 
hartverzakking. 
 
“Ik heb mijn conclusies getrokken.” 
Geert hoort een kwartje vallen in het bos. 
 
“Ik zag Sander op kop rijden, ik dacht dat we ‘m gedubbeld hadden.” 
Folkwin tijdens de evaluatie van de PWZ. 
 
“Ik vind dat we ons zelf ook een keer in de zeik moeten zetten, maar we 
zijn zo goed!” 
De redactie eensgezind. 
 
“Nu geilt werkelijk de hele vereniging op Gerjanne.” 
Emiel na het lezen van het stuk van Ronald en op advies van Robin. 
 
 

OUT 

 

IN 

 

Trainingen tot het 

einde meerijden 
Liefje 

Lize 

Trein 

Klassiekers in Brabant 

 
Leden werven 

Rustige weggetjes 
 

Bospaden 

Afslaan bij 

Scherpenzeel 
Geert 

Jean Paul Dupree 

Ronalds busje 

Open Utrechts 

Kampioenschap 
Royeren 

Door de grote 
steden rossen 

Obligate 

J
erry

’s 
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Paul (en de rest) 

Winnen  

hoofdwegen 
El en Rob 

21e plek 
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