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Lieve Domrenners,

Nog even en dan zal de zomervakantie begin-
nen. Velen van jullie zullen nu bezig zijn met de
laatste tentamens van het jaar, of net als ik hun 
scriptie afgerond hebben en al lekker van de
vakantie aan het genieten zijn. Vakantie, einde-
lijk weer tijd om wat kilometers op de fiets te 
gaan maken of lekker naar een tropisch oord te 
gaan om de zon op te zoeken. Hoe zal het eigen-
lijk met de beach bodies van de Domrenners 
gaan? Ik denk zelf wel goed. Zo hebben er bij-
voorbeeld al een aantal bikkels behoorlijk wat 
kilometers gemaakt. Op 21 mei vond bijvoor-
beeld het Markermeerrondje plaats, waarbij 12 
renners maar liefst 8 uur lang gefietst hebben. 
Ook de armspieren zijn al goed getraind tijdens 
“Kano by Night”, waar tevens het drankorgaan 
goed aangepakt is (ook niet onbelangrijk voor 
die cocktailtjes op het terras). Geert Stam zal de 
Kanotocht in geuren en kleuren omschrijven. 
Combineer je deze zomer het nuttige met het 
aangename door na  je fietstochten eens een 
lekker zomer biertje te drinken? Dan helpt Max 
je uit de brand door te vertellen wat nou het 
lekkerste wieler zomerbiertje is. De Domrenner 
heeft de zomer al goed ingeluid met een BBQ, 
die tevens omschreven wordt in dit Buitenblad.

Naast drank en eten wordt in dit Buitenblad 
ook even kort aandacht aan het nieuwe Kan-
didaatsbestuur geschonken. Guy, Pieter, Arend, 
Daan en Brechtje zullen het roer van het hui-
dige bestuur over gaan nemen. Hoewel dit be-
kende namen zijn binnen de Domrenner zijn 
er nog een aantal gegevens die sommige van 
jullie niet zullen weten… Cor zal deze in dit 
Buitenblad onthullen. Natuurlijk komen ook de 
vertrouwde rubrieken “de Tussensprint” en “BB-
doet” weer terug in dit Buitenblad.

Geniet van jullie vakantie, hopelijk lezen jullie 
het blad op een luchtbedje in de zon

met een lekkere wieler-cocktail in je hand ;)

Liefs,

De Buitenbladcommissie



4 Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2015 - 2016

VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra

Nu we in de Tour alweer een paar etappes gehad hebben en het EK 
bijna achter de rug is, kunnen we wel stellen dat de sportzomer in 
volle gang is. Dat betekent voor mij vooral uren voor de buis spende-
ren zonder dat er nog een lijst aan to do’tjes ligt te wachten, heerlijk. 
Zeker nu ik na een val in de Omloop van Rijswijk op doktersadvies mi-
nimaal een week moet rusten, is de Tour op de buis toch een perfecte 
tijdsbesteding. 

Gelukkig vertrekt over minder dan twee week de Domrennervakantie, 
waarbij 12 Domrenners flink wat hoogtemeters in het Franse land zul-
len gaan overwinnen. Dan is er weer genoeg tijd om zelf ook weer op 
de fiets te stappen! Buiten de Domrennervakantie om, gaan ook veel 
leden zelf naar de bergen. Altijd leuk om hun epische ritjes op Strava 
in de gaten te houden en elkaar zo een beetje te motiveren!

Na de laatste training op 6 juli ligt De Domrenner eventjes stil, maar 
we zullen groots verdergaan in de UIT! Traditiegetrouw staan we met 
de wielerbaan op de sportmarkt en zullen we in Domrennerkleding 
bij het sportfeest aanwezig zijn. Maar daarnaast kan je ons met bijzon-
dere aandachtstrekkers vinden bij de Hop on Hop Uit en dinsdag bij 
de workshops! Benieuwd wat voor attracties? Kom gezellig langs! Lijkt 
het je leuk om te helpen? Contact Amy of mij dan even!

Na de UIT gaan we richting de hervatting van de trainingen en ook 
staat het Introkamp natuurlijk op het programma in het weekend van 
2, 3 en 4 september. Een superleuke kans om leden te leren kennen, 
het kandidaatsbestuur mee te maken en bovenal om natuurlijk lekker 
te fietsen. Houd het weekend vrij in je agenda, want bijzijn is meema-
ken!

Geniet van jullie zomerva-
kantie en veel plezier met 
het lezen van het laatste Bui-
tenblad voor de vakantie! 

Met waarde groet,

Heerco Feenstra
Voorzitter USWV De Dom-
renner 2015-2016
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra

Niet alleen met de Klimtijdrit, maar ook als onderdeel van de Stichting Ronde 
van de Maliebaan. Dankzij de inspanningen van Guy, Chiel, bestuur 14’15 en vele 
actieve, vrijwillige Domrenners is onze vereniging een gerespecteerd deel van die 
groep samenwerkende wielerliefhebbers, met als doel: Utrecht wielerhoofdstad van 
de wereld te maken. Hoe ver in de toekomst dit ook mag zijn, bijdragen doen we. 

Dat De Domrenner zelf groeit, zien we terug in kleine dingen. Natuurlijk in leden-
aantallen, maar ook in samenwerking met andere partijen/verenigingen zoals met 
de feesten en trainingen. Een recordaantal deelnemers met introkamp, een groter 
huis voor Ardennenkamp en misschien ook wel van hét Domrenner Zomerkamp… 

Als wij als gehele vereniging er in slagen in te blijven spelen op de kansen die 
Utrecht biedt en mee te groeien met de stad, ziet de toekomst er fantastisch uit. 
Stiekem fantaseer ik al… waar zou de Domrenner staan over vijf jaar? Sowieso een 
verenigingsauto…Misschien een eigen clubhuis, of zelfs clubparcours?

Met een rooskleurige groet,
Heerco Feenstra
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MARKERMEERRONDJE - Leon Hoekstra

Op zaterdag 21 mei was het dan 
zo ver. Het was een dag die, voor 
de meesten die meegingen, in-
gaat als de dag dat de langste 
tocht die in hun wielercarrière 
werd gerond. Vandaag werd na-
melijk met een groep van 12 
mannen en vrouwen het Marker-
meerrondje gereden.

Het Markermeerrondje is daarbij 

wel een grove verkleining, want 
met een afstand van 220 kilome-
ter is het zeker geen klein rondje 
te noemen. Tel daarbij ook nog 
de wind die onderweg op de vele 
dijken vrij spel heeft bij op en je 
hebt een heuse heldentocht. Er 
lag dus nog genoeg in het ver-
schiet toen er om 8 uur ’s och-
tends vanuit Olympos werd ver-
trokken.

Het tempo zat er goed in toen 
we richting Bilthoven vertrok-
ken. Het was een bijna rechte lijn 
omhoog om zo snel mogelijk bij 
de randmeren te komen. Hilver-
sum, Bussum en Naarden werden 
al snel gepasseerd, al was het af 
en toe wel even draaien en keren 
als je dwars door een dorp heen 
fietst. 

Zo kwamen we uit bij de brug 
naar Flevoland. Hier was het ook 
dat we de eerste dijk van de dag 
opreden. Het zou vandaag ze-
ker niet de laatste zijn. Michiel 
en Hetty hadden de taak op zich 
genomen de groep te leiden en 
hadden er de snelheid lekker in 
zitten. De zuidwestelijke wind 
hielp hier ook wel in mee en met 
tot dan toe 34 km/u gemiddeld 
ging het heerlijk.

Na het stuk Flevoland werd de 
Houtkribdijk opgedraaid die het 
Markermeer omsluit. Hier had-
den we wel geluk dat we redelijk 
achter de dijk reden, zodat we 
geen harde zijwind hadden. He-

Leon Hoekstra reed voor het Buitenblad mee met het 220 kilometer 
lange Markerkeerrondje. Voor iedereen die er niet bij was, schreef 
hij een mooie samenvatting van de lange, maar wel gezellige tocht

De route van het 
Markermeerrondje van dit jaar.
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MARKERMEERRONDJE - Leon Hoekstra

laas konden we hierdoor niet de 
nieuwe en net boven water geko-
men Markerwadden zien. Halver-
wege de dijk hadden we nog wel 
even een korte stop om even van 
het zadel af te gaan.

Hierna werd verder gefietst om bij 
Enkhuizen weer de dijk op te gaan 
en het zware gedeelte van de rou-
te te trotseren, omdat vanaf nu 
de wind alleen nog maar van vo-
ren en van de zijkant zou komen. 
Nou dat was te voelen! Er werden 
mooi mensen uit de wind gehou-
den en in de leuke oude dorpjes 
kon even worden geschuild. 

Al snel kwamen we langs Monnic-
kendam waar we hadden beslo-
ten te gaan eten. We gingen zit-
ten op een leeg terras dat ineens 
halfvol zat en waar ze voor ieder 
wat wils hadden. Alles, van goed 
belegde broodjes, tot bagels met 
maple syrup en natuurlijk tosti’s. 
Alles, behalve ‘normale’ cola; voor 

velen een must bij een lange 
tocht. Hier was helaas de minder 
zoete bio-cola, wat toch minder 
werd ontvangen ;)
Nadat dat alles verorberd was be-
gon het laatste stukkie van onze 
tocht, nog maar 70 kilometer. 
“Ooooh, een normale training is 
toch best te doen!” De stemming 
zat er goed in. We verdwaalden 
nog even in Amsterdam, maar al 
snel vonden we het Amsterdam-
Rijnkanaal die ons thuis zou bren-
gen. 

Een fikse wind van schuin op de 
kop maakte het nog even zwaar, 
maar we hielden het met wat 
teamwork allemaal goed vol. 
Bijna 8 uur actief op de fiets met 
28km/u gemiddeld, een hele 
knappe prestatie van iedereen die 
heeft meegedaan! Zo’n afstand 
rijd je echt niet iedere dag en een 
ijsje om het af te sluiten was dus 
wel op zijn plaats. Bedankt ieder-
een voor de mooie tocht! 

De bikkels van het Markermeerrondje (redactiele-
den van het Buitenblad goed vertegenwoordigd) 
die genieten van een welverdiend ijsje.



8 Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2015 - 2016

Het is 17 mei, een zwoele len-
teavond met een fijn laaghan-
gend zonnetje. Het doet helaas 
de naam ‘’Kanoën by night’’ niet 
geheel eer aan, de donkere kleur 
van het water maakt echter veel 
goed. Eenmaal in de boot wor-
den de eerst biertjes openge-
trokken en wordt er hier en daar 
voorzichtig wat nat gespetterd. 
Het zenuwachtige gegiechel 
verraad toch dat nog niet ieder-
een zich als een vis in de kano 
voelt. De bezielende leiding 
van de kano-instructeur zorgt 
er gelukkig voor dat de meeste 
kano’s uiteindelijk dat de kano’s 
als messen door iets te kleffe 
roomboter het water beroeren. 
Na een rustig begin wordt het 
drukker op het water, 
zeker naarmate de bin-
nenstad dichterbij be-
gint te komen. Af en toe 
vaart er een sloep langs 
met een uitbundige cor-
porale inhoud. De eerste 
teleurstelling volgt he-
laas wel snel. De Nieuwe 
Gracht is gesloten waar-
door ons de indrukwek-
kende Verborgen Stad 
wordt ontnomen. De 
Kano-instructeur drukt 
de teleurstelling snel de 
kop in en dirigeert on-
langs via de oude gracht 
richting de pauzeplek 
die door velen als zeer 

welkom wordt beschouwd. Het 
aantal kano’s dat water heeft 
geschept is groot. Vele broeken 
zijn doorweekt. Gelukkig is het 
Griftpark een fijne plek om de ar-
men wat rust te geven en wat op 
te drogen onder het genot van 
biertje. De ‘’bierrunners’’ heb-
ben ruim ingekocht waardoor 
het twee gedeelte van de tocht 
door een aantal kano’s onder 
een iets lagere snelheid werd af-
gelegd. De pret wordt er echter 
niet minder om. Langzaam gaat 
de zon onder en wordt ‘’Kanoën 
by night’’ ook echt ‘’Kanoën by 
night’’. Het slotakkoord van de 
tocht blijkt een lastige horde te 
zijn, de schrik van elke kanoër by 
night, in de volksmond ook wel 

KANOËN BY NIGHT - Geert van Stam

Sporten en het Utrechtse nachtleven verkennen zijn dingen 
waar de meeste domrenners wel van houden. Een combinatie 
moet dan wel een schot in de roos zijn. Daarom is een groep 
domrenners ‘s avonds met de kano het water op gegaan, om de 
Utrechtse grachten is vanaf het water onveilig te maken. Geert 
van Stam schreef er een verslag van. 

--Ons lieftallige bestuurslid Amy, die blijkbaar               
--liever met de fotograaf flirt dan peddelt.
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KANOËN BY NIGHT - Geert van Stam

‘The Bridge on the River Krom-
me Rijn’ genoemd. De ruggen-
wervels moeten flink in elkaar 
geschoven worden maar uit-
eindelijk komt iedereen heel-
huids aan. 

De avond wordt geëvalueerd 
maar ook zeker voortgezet in 
het altijd gezellige Café Rex. 
Waar het blijkbaar normaal is 
om na het kanoën bij je bier-
tje een aantal slagroomsoesjes 
te nuttigen. Uit vertrouwelijke 
bron heb ik vernomen dat dit 
niet bij iedereen goed is afge-
lopen. Als tegen middernacht 
de laffe borrelaars zich terug-

trekken en de straffe borrelaars 
zich hebben verenigd wordt 
club Poema aangedaan. Hier en 
daar wordt een vrouw versierd 
door het tonen van het nieuw 
verworven spierweefsel dat 
ontstaan was tijdens de legen-
darische nachtelijke kanotocht. 
In het begeleidende verhaal 
worden stroomversnellingen 
toegevoegd en blijkt er zelfs 
door een enkeling met blote 
handen een zalm in de Utrecht-
se grachten gevangen te zijn. 
Wat begon als een onschuldige 
kanotocht werd al snel een bar-
re tocht van mythische propor-
ties. 
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TUSSENSPRINT - Jasper Hupkes

Schaken: ‘Chess is mental torture’ Garry Kasparov 

Utrecht vs Groningen: Dat is rood tegen groen, complementaire kleu-
ren. Het is randje randstad tegenover centrum periferie, er is contrast. 

Wiskunde: Wiskunde is niet hetzelfde als rekenen. 

Studentencup: Als er een georganiseerd wordt op een parcours zonder 
bochten overweeg ik om weer mee te doen. 

Favoriete kapsel: Kaal. Wel zo aerodynamisch.

Juli

18 t/m 23 juli – Domrenner Zomerkamp

Augustus

15 t/m 18 augustus – UIT week
17 augustus – Sportmarkt

September

2 t/m 4 september – Introkamp
24 en 25 september – NSK

27 september – Maandelijkse borrel

AGENDA

De tussensprint is terug van een korte afwezigheid. Dit keer 
worden vijf begrippen voorgelegd aan Jasper Hupkes.
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BB DOET BIJ JELLE SPOOREN - Koen Veenenbos

Zoals gebruikelijk voor elke editie van 
het buitenblad gaat de redactie eten 
bij een Domrenner lid. Deze keer was 
het lid Jelle Spooren de gelukkige. 

Nu de buitenbladcommissie is samen-
gevoegd met de internetcommissie, 
tot mediacommissie, zal er misschien 
nog moeten worden gezocht naar een 
nieuwe naam in plaats van BB doet. 
Toch zijn we met de mediacommissie 
onder de oude naam op bezoek ge-
gaan bij Jelle.   

Jelle is een jongen uit het altijd ge-
zellige Boxtel die ondertussen toch 
alweer twee jaar in Utrecht woont. Sa-
men met zeven huisgenoten deel hij 
een huis in lunetten. De dag dat we 
hem bezoeken voor het eten is zo’n 28 

graden en erg benauwd. Omdat Jelle 
zijn kamer onder het dak zit is het bij 
hem ook erg warm. Gelukkig heeft 
hij vast een fles water in de koelkast 
gelegd, zodat wij meteen een verkoe-
lend drankje hebben. Na een kort bab-
beltje over ditjes en datjes is het eten 
al klaar en kunnen wij snel aan tafel. 
Jelle heeft voor ons een heerlijk kip-
kerrie gerecht gemaakt waar we goed 
van hebben gegeten. Toch blijft er een 
restje over, maar Jelle heeft daar wel 
een oplossing voor. Het verdwijnt in 
een bakje en gaat de vriezer in. Hij ver-
telt dat hij zijn vriezer eindelijke bijna 
leeg had, maar dat er nu dus weer een 
nieuw bakje bij komt. Jelle kookt vaak 
voor zichzelf, omdat zijn huisgenoten 
ook druk zijn met sporten en studie en 
samen eten er dan vaak niet van komt. 

Jelle studeert zelf biologie en zegt 
daarover: “Biologie is makkelijk te ha-
len, tenzij je echt helemaal niets doet.”. 
Het jammere is dat hij het praktijk-
deel van de studie, ongeveer de helft, 
niet aantrekkelijk vindt. Volgend jaar 
hoopt hij een minor geschiedenis te 
doen waardoor er wat meer afwisse-
ling zal ontstaan. 

Naast studeren geeft Jelle ook bijles-
sen. Daarvoor werkt hij als vakkenvul-
ler bij een supermarkt, maar bijles ge-
ven vindt hij toch een beter bijbaantje. 

Ook heeft hij naast dit alles nog tijd 
om te sporten. Tijdens het voetbalsei-
zoen speelt hij nog in Boxtel met een 
vriendenteam. Het is dus niet erg om 
af en toe een wedstrijdje te missen of 
een beetje brak op het veld te staan. 

Het Buitenblad ging weer op bezoek bij een lid, om deze beter 
te leren kennen. Dit keer was het de beurd aan Jelle Spooren. 
Redactielid Koen Veenenbos schreef een uitgebreid artikel over 
dit gezellige bezoek. 

Jelle in een kano.
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BB DOET BIJ JELLE SPOOREN - Koen Veenenbos

Het fietsen heeft Jelle eigenlijk al-
tijd gedaan met zijn broer. Vaak gin-
gen zijn op vakantie met ze tweeën 
op pad en af en toe reden zijn ou-
ders er dan achteraan voor een paar 
koude bidons. Het heeft een tijd ge-
duurd voor hij in Utrecht ging fietsen 
mede doordat hij zijn fiets in Boxtel 
liet staan, omdat hij de wegen rond 
Utrecht niet goed kende en niet wil-
de verdwalen. Om de weg niet meer 
kwijt te raken heeft hij nu gekozen 
een Garmin aan te schaffen, zodat hij 
in ieder geval de weg naar huis weer 
kan vinden. 

Tot slot kregen we nog een korte 

rondleiding door het huis. Waar we 
ontdekken dat er nog een grote ge-
meenschappelijke ruimte en dakter-
ras aanwezig zijn. Hier krijgen we ook 
te horen dat er een geweldig huis-
feest in de planning staat en dat er 
gehoopt wordt op mooi weer, zodat 
het dakterras goed gebruikt kan wor-
den en niet iedereen binnen hoeft te 
staan. 

Na de rondleiding zijn we weer op 
huis aangegaan en hebben we Jelle 
weer alleen gelaten, want er stonden 
nog twee tentamens voor de deur 
voordat hij aan zijn vakantie kon 
gaan beginnen. 
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WIST JE DAT? NIEUW  - Cor Rentenaar

Wist je dat Guy aka de Friscus al eens een be-
stuursjaar deed binnen de Domrenner, in het jaar 
2011/2012. 

Wist je dat Daan ondanks al zijn koers ervaring zijn 
benen niet scheert voor wedstrijden. 

Wist je dat Arend buiten fietsen op een racefiets ook 

op zijn stadsfiets hard gaat. Hij reed namelijk podium 

tijdens de klimtijdrit op  stadsbarrels!
Wist je dat Pieter geregeld gaat spinnen en dan ook 
altijd weer naar een zware spinning training van zijn 
fiets stapt en zegt:  ‘Dit viel toch wel mee’

Wist je dat Brechtje buiten hard fietsen ook super mooie 

foto’s kan maken.

HET BUITENBLAD ONDERZOEKT  - Max Roos

Om het beste zomerbier van 2016 
te bepalen, waren wij onderzoekers 
een beetje afhankelijk van het weer. 
Maar toen de elementen ons gun-
stig gestemd waren, en het kwik tot 
een comfortabele 25 graden geste-
gen was, gooide wij de labjas uit en 
hesen ons snel in onze fietskleding. 
Na een pittige rit, brandend in de 
zon en waarbij het zweet als een 
waterval van ons gezicht gleed, wis-
ten we dat dit het moment was om 
antwoord op de belangrijkste vraag 
van deze zomer te vinden: wat is 
het beste bier om te drinken na een 
warme zomerrit?

Ook voor dit onderzoek hebben de 
wetenschappers van het buitenblad 
weer alles uit de kast getrokken om 
tot het beste resultaat te komen. 
Er werden vijf biertje geproefd, die 
op basis van grondig vooronder-
zoek geselecteerd waren. Met de 
voetbalwedstrijd Polen - Portugal 
op de achtergrond kon uitgebreid 
geëxperimenteerd worden. De kro-
tetermijn uitslag van het onderzoek 
was dat, nadat de zomerbiertjes op 
waren, iedereen besloot toch uit te 
gaan. 

De onderzoeksredactie van het Buitenblad heeft weer alles uit 
de kast getrokken om jullie te meest brandende vragen te beant-
woorden. De vorige keer onderzochten we het beste bier voor 
een koude regenachtige rit. Omdat de zomer nu toch wel echt 
is begonnen, onderzoeken we deze keer het beste zomer bier!
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# 3 Amstel Radler
Herkomst: Amsterdam, Nederland
Alcohol: 2% 
Score: 4.20/10

Het wielerbier pur sang, de Amstel Radler, 
komt niet heel goed uit onze eigen test. Sinds 
2013 proberen verschillende biermerken de 
Radler te verkopen als fietsbier - maar bij ons 
dus met weinig succes. Toen de Radler op tafel 
kwam sloeg de sfeer in rap tempo om. Er werd 
hier en daar gemompeld: “... ik dacht dat we 
bier gingen drinken?” en “waarom moet die 
limonade nou weer op tafel?”. Dit in acht ne-
mend, kreeg het bier op het wat-is-het-beste-
zomerbier-van-2016-scoreformulier nog re-
delijke kritiek. Het scoorde bijvoorbeeld hoog 
op “verfrissendheid” en “dorstlessendheid”. De 
enige conclusie die we hieruit dan ook kun-
nen trekken is: Radler is prima te zuipen, maar 
het is geen bier. Omdat we toch echt op zoek 
waren naar bier, eindigt de Radler op plek 3. 

# 2 Vedett Extra White
Herkomst: Moortgat, België
Alcohol: 4.7%
Score: 6.9/10

Vedett is het kleine broertje van Duvel, en 
wordt al sinds het eindigen van de Tweede 
Wereldoorlog gebrouwen. In 2003 werd het 
merk echter vernieuwd, verhipt en verjongd. 
Deze Extra White versie van Vedett bestaat 
sinds 2008, en is een veel gedronken biertje 
in de warme zomermaanden. Ook ons testpa-
nel was enthousiast toen de Vedett zijn entree 
maakte. De kritiek op het wat-is-het-beste-
zomerbier-van-2016-scoreformulier was over 
het algemeen heel positief, en het biertje 
scoorde vooral hoog op “hipheid” en “hier-
meewilikwelophetterrasgezienwordenheid”. 
Hiermee pakt de Vedett toch knap zilver 

HET BUITENBLAD ONDERZOEKT  - Max Roos
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# 1 La Chouffe Soleil
Herkomst: Achouffe, België
Alcohol: 6% 
Score: 8.8/10

La Chouffe Soleil komt als de overtuigende winnaar 
uit de bus. De zomer spat er van af, van de naam, tot 
het etiket, naar het heerlijke warme gevoel wat je 
er van krijgt. Deze variant van La Chouffe, eveneens 
een - welliswaar aangetrouwd - broertje van Duvel, 
is echt gericht op de zomer, en is alleen te koop in 
de warmste maanden van het jaar. Toen de eerste 
slokken genomen werden, viel het even stil. Deze 
stilte werd doorbroken door de eerste “aahhhhh”, 
die overging op een glimlach van oor tot oor. De re-
acties waren zeer positief: “dit is heerlijk, verfrissend, 
prachtig. De zomer in een flesje”. Toen de laatste slok 
genomen werd was dit dan ook een grote domper, waarbij niet iedereen van 
het testpanel het droog kon houden: “het is als de zomer: heerlijk voluit genie-
ten, maar je weet dat er een einde aan komt…”. Deze La Chouffe is daarmee 
de winnaar, en kan dit jaar uitgeroepen worden tot beste zomerbier van 2016. 

HET BUITENBLAD ONDERZOEKT  - Max Roos

Als algemene conclusie kan ten eer-
ste wel gesteld worden, dat als het 
op alcohol aan komt, meer toch echt 
beter is. De correlatie tussen score en 
alcoholpercentage is overduidelijk. 

Daarnaast blijkt dat onze zuiderbu-
ren beter zomerbier kunnen brou-
wen dan ons noorderlingen. Laten 
we hopen dat de Nederlanders het 
de volgende keer beter doen... 

Behalve voetballen kunnen de Belgen deze zomer ook nog eens beter bier 
brouwen. 
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ORGANISEREN VAN HET UTRECHTS WIELERWEEKEND - Chiel van 
Griethuijsen

Na het tourjaar in 2015 is de Ron-
de van de Maliebaan weer terug 
in Utrecht. Samen met de Ronde 
van het Wilhelminapark vormen 
deze twee wedstrijden de basis 
voor het Utrechts Wielerweekend 
dat sinds vorig jaar jaarlijks geor-
ganiseerd zal worden. Maar twee 
criteriums organiseren in het hart 
van Utrecht gaat niet vanzelf. De 
werkgroep die dit evenement is 
gaan organiseren werd al in het 
najaar van 2015 samengesteld. 
Voor mij was al snel duidelijk dat 
ik vooral in de voorbereidende 
maanden met dit evenement be-
zig zou zijn aangezien mijn scrip-
tie de dag voor het Wielerweek-
end ingeleverd moest worden. 
Hoe zijn we te werk gegaan? 

Om te beginnen moest er een 
geschikt weekend gevonden 
worden voor dit evenement in 
2016.  Dit bleek niet gemakkelijk 
doordat in dezelfde periode veel 
andere evenementen georgani-
seerd worden zoals de Singels-
wim, de Tour d’Utrecht, de Tour 
de Rotterdam, de Dag van het 
Wilhelminapark, het GNSK en nog 
een aantal andere evenementen. 
Uiteindelijk werd er gekozen voor 
het weekend van 18 en 19 juni. 
Toen dit vastgesteld was, kon er 
begonnen worden met de orga-
nisatie van het evenement. De 
taken waren snel verdeeld en ie-
dereen kon aan de slag. Het re-
gelen van de materialen en de 

inschrijvingen, het promoten 
van de studentenwedstrijd, het 
verzorgen van het prijzengeld en 
natuurlijk het toezichthouden op 
de financiën behoorden tot mijn 
takenpakket. Alles ging volgens 
plan tot een week voor het eve-
nement duidelijk werd dat ik mijn 
scriptie drie dagen eerder moest 
inleveren. Het was even hard wer-
ken maar daarna had ik mijn han-
den vrij voor de laatste voorberei-
dingen voor het Wielerweekend. 
Dit werden de drukste dagen uit 
mijn leven met zeer weinig slaap. 
Direct na het inleveren van mijn 
scriptie kon ik beginnen met het 
maken van de 13 startlijsten voor 
de wedstrijden. Hierna volgde 
de volgende ochtend een rondje 
door de stad de sleutels voor de 
paaltjes in het Wilhelminapark en 
het wisselgeld bij de Rabobank 
moesten opgehaald worden. 
Toen dit geregeld was waren er 
nog 75 mailtjes met af-en aan-
meldingen die verwerkt moesten 
worden bij de inschrijvingen, ook 
moesten de 122 envelopjes voor 
het prijzengeld geschreven wor-
den en we misten nog twee ver-
plichte volgauto’s. De volgende 
dag werden om 8 uur de aggrega-
ten geplaatst en de eerste 200 van 
de 600 dranghekken afgeleverd. 

Toen alles op zijn plek stond was 
het tijd voor een ritje naar Olym-
pos om een rubbermat van de 
Domrenner te halen die over de 

Het organiseren van een wielerweekend in het hartje van 
Utrecht is geen makkelijke klus. Chiel van Griethuijsen ging 
deze uitdaging, samen met de Ronde van de Maliebaan, toch 
aan. Hoe hij het voor elkaar kreeg om alles soepel te laten verlo-
pen, lees je nu exclusief in het Buitenblad. 
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ORGANISEREN VAN HET UTRECHTS WIELERWEEKEND - Chiel van 
Griethuijsen

gaten in de weg gelegd zouden 
worden in het Wilhelminapark op 
de plekken waar de paaltjes had-
den gestaan. Eenmaal aangeko-
men op Olympos bleek deze mat 
in kleine stukjes gesneden te zijn 
en was dus totaal onbruikbaar. 
Hier moest snel een oplossing 
voor gevonden worden. Gelukkig 
had een leverancier vier maanden 
eerder via de mail een aanbod 
voor rubbermatten gedaan. Na 
een telefoontje was dit brandje 
snel geblust. Na het doen van 
boodschappen voor de vrijwil-
ligers verzamelde iedereen zich 
bij de VSU. Hier kwam een aantal 
zaken aan het licht: er was een 
tekort aan vrijwilligers met een 
verkeersregelaars examen, er zou 
een WC-wagen van De Dag van 
het Wilhelminapark op ons par-
cours geplaatst gaan worden en 
er was een probleem met de toe-
kenning van rugnummers op de 
KNWU-site. Alle vrijwilligers wer-
den nogmaals nadrukkelijk bena-

derd om alsnog examen te doen 
en de organisatie van de Dag van 
het Wilhelminapark werd gezegd 
dat de WC-wagen niet mocht ko-
men. Er werden om kwart voor vijf 
nog extra Dixies geregeld. Na een 
rondje met een busje, via Leerdam 
voor de volgwagen naar Hei-en 
Boeicop voor strobalen, was het 
rond elf uur tijd voor een snelle 
avondmaaltijd om vervolgens alle 
envelopjes te vullen met het juis-
te prijzengeld. De volgende dag 
was de eerste wedstrijddag. Om 
acht uur werd ik verwacht in het 
Wilhelminapark om de overige 
hekken te plaatsen. Toen alles op 
zijn plek stond was het eindelijk 
tijd voor wat ontspanning en na 
een paar rondjes in de volgwagen 
was het tijd om me voor te berei-
den om mijn eigen wedstrijd. Een 
verslag hiervan is te vinden op de 
site. Na de wedstrijd kwamen alle 
leveranciers hun spullen weer op-
halen en de volgende dag begon 
alles weer opnieuw maar dan op 

de Maliebaan. Het 
weekend werd afge-
sloten met een nabe-
spreking op een ter-
ras onder het genot 
van enkele liters bier 
en wijn.

265 Deelnemers, 600 
dranghekken, 80 vrij-
willigers, 122 enve-
lopjes en 4 dagen van 
16 uur

Renners in actie tijdens de Ronde van de Mali-
baan, met een aantal van de 600 dranghekken op 
de achtergrond. 
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DE JAARLIJKSE SUPER LEGENDARISCHE DOMRENNER BBQ – Cor 
Rentenaar

Nadat de dagen langzaam waren 
afgeteld was het 7 juni 2016 dan 
eindelijk zover de legendarische 
Domrenner BBQ zou weer plaats-
vinden. Ondanks de voorspelde 
weersomstandigheden bleef het 
de hele avond droog, op een wat 
bier na.  Al snel stroomde ieder-
een binnen en konden we begin-
nen met de BBQ. Net als op ande-
re Domrenner Festiviteiten was 
er weer sprake van spijs en drank 
in overvloed. BBQ-chef Vincent 
voorzag iedereen van een lek-
kere gegrild stukje vlees of vega-
burger voor de vegetariërs.  
Het Veltins Bier kon uiteraard ook 
niet uitblijven en deze gingen er 
dan ook als water in. Voor de lief-
hebbers onder ons was er zelfs 
weer Rosé en Witte wijn aanwe-
zig. Deze moesten traditiege-
trouw toch maar even gekeurd 
worden door de vinologen die 
binnen de Domrenner. 

Nadat iedereen toch wel goed 
had gegeten en er vrij weinig 
over was gebleven was het de 
hoogste tijd om toch maar eens 
alle Veltinnetjes op te maken. 
Een aantal stevige potjes beer-
pong zijn hier natuurlijk uiterma-
te geschikt voor. Zoals gewoon-
lijk ontstond er nogal snel een 
onderlinge competitie tijdens 
het potje Beerpong. Het werd 
wel weer duidelijk dat Domren-
ners graag willen winnen en niet 
zomaar iets weggeven. 

Naast alle Beerpongende Dom-
renners kon er ook onder het ge-
not van een drankje uitgebreid 
het afgelopen college jaar wor-
den besproken. Voor de meeste 
onder ons kan de vakantie niet 
snel genoeg beginnen.  Zo’n 
druk collegejaar met ook nog 
eens van allerlei Domrenner ac-
tiviteiten is natuurlijk ook niet 
niks. Want wat stonden er weer 
mooie activiteiten de afgelopen 
periode op de agenda. 

Omdat Leon Hoekstra deze keer al zou schrijven over het Marker-
meerrondje, heeft Cor Rentenaar zich op een andere Domrenner 
activiteit gestort: de BBQ. 

Beerpong is ook topsport
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DE JAARLIJKSE SUPER LEGENDARISCHE DOMRENNER BBQ – Cor 
Rentenaar

Buiten alle fantastische mo-
menten van deze avond, bleek 
een Domrenner activiteit geen 
Domrenner activiteit te zijn al hij 
niet werd afgesloten in de oude 
vertrouwde Club Poema. In de 
Poema laten de meeste Dom-
renners hun andere talenten 
toch maar weer even zien. Naast 
hard fietsen is goed borrelen 

geen probleem. Als Domrenners 
dragen wij voldoende bij aan de 
bieromzet van de poema.  
Het was een perfect georgani-
seerde avond door de Evcie en 
natuurlijk ook BBQ Vincent. Mo-
gen er nog vele mooie activitei-
ten volgen dit jaar.

Bedankt maar weer. 
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QUOTES

Guy tegen Daan in de voorrij wagen tijdens de ronde van het Wilhelmi-
napark: “zullen we eens kijken hoe hard die kan?”

Daan tijdens de ID-wedstrijd als een tandem demarreert: “nu demar-
reren er 2 uit het peloton.”

Daan bij de ID wedstrijd: “die groene koerst niet heel slim. Guy: goh, 
daarom hebben ze er een categorie voor gemaakt.”

Guy bij op het moment dat een handbiker terug aansluit bij de kop-
groep: “nu zijn zijn benen wel echt op.” Daan: “dat zal wel meevallen 
denk ik.”

Ossip tegen 2 wtossers in de studentenkoers: “het was een rondje, 
maar jullie maken het vierkant.”

Peter: “Ja ik ga nu niet meer hard rijden, mijn Garmin is toch uit.”

Yohan over Els: “Loslopend wild.”

Yohan: “volgens mij heb je niet heel veel aan winterbanden, als het 
sneeuwt sta je toch in de file.”

Jelmer: “ik denk dat Guy wel een NSB’er is.

Ewout: “ja Limburg heh...”

Peter: “Waarom scheer jij je benen niet, ben je homo ofzo?”

Sjoerd: “ik vind het toch wel wat hoor, heb ik twee dagen lang de on-
navolgbare kunnen volgen.”

Peter Na de ronde van Driebergen: “wegrijden had echt geen zin, tenzij 
je in de kopgroep zat.” 

Guy: “je gaat niet naar de poema, daar moet je belanden”. Ewout vult 
aan: “en niet meer uitkomen”
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