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De tijd van de kalkoenen, in-je-wang-knijpende-tantes en oliebollen is weer een tijdje achter
de rug en de kerst-kilo’s dienen weer verbrand
te worden. Hier ben ik zelf al druk mee bezig
geweest. Met mijn motto die ik in 2015 al had:
“kijk nooit de op buienradar of weerapps, anders ga je nooit de deur uit”, fiets ik regelmatig
in de regen of tegenwoordig zelfs sneeuw met
code oranje waarna ik onderkoeld thuiskom en
me afvraag waarom ik toch zo eigenwijs ben en
niet gewoon zo’n app installeer. Toch is één van
mijn goede voornemens om dit fietsgedrag
wel voort te zetten: elke week zal er minstens
100 kilometer gefietst worden, weer of geen
weer. Omdat goede voornemens stiekem wel
een beetje cliché zijn en vaak niet behaald worden (ik ga wel heel erg m’n best doen!), hebben we jullie tijdens de nieuwjaarsborrel niet
gevraagd wat jullie goede voornemens zijn,
maar wat jullie voorspellingen voor 2016 zijn.
We vroegen jullie wat het moment van het jaar
zal zijn (de geboorte van de eerste Domrennerbaby?), wie het talent van het jaar zal zijn et cetera. En over talent gesproken: een Domrenner
die eind 2015 nog bewees dat hij talent heeft
is Robert Warmer, die voor de derde keer clubkampioen cross werd. Aan mij was de eer om
hem te mogen interviewen.
Een aantal Domrenners zijn 2016 meteen goed
begonnen en hebben mee gefietst met de
Nieuwjaarstocht: hier heeft Cor een mooi verslag over geschreven. Verder zullen de vaste
rubrieken in het Buitenblad terug komen: zo
hebben we gegeten bij Gerco, heeft Max iets
geschreven over wielrennen en zijn studie en
geeft Jorik zijn mening over niet vijf maar zes
begrippen. Zoals velen van jullie hebben gezien stond op Facebook de oproep een bericht
naar je fietsende Valentijn te sturen en ook
hiervan is een bericht terug te vinden. Voor de
mannen die geen Valentijn hebben niet getreurd: de foto van Anne en Simone zal jullie
vast opvrolijken!
Liefs,
De Buitenbladredactie
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra
Waarde leden,
Afgelopen week zat ik in de collegebanken voor het vak Strategisch Management. Er was een gastspreker, Floris de Gelder, directeur van het Utrecht
Science Park (USP). Veel mensen noemen het nog steeds de Uithof, ikzelf ook. De naam Utrecht Science Park sprak me niet echt aan. Dat daar tijdens dit college verandering in zou komen, had ik toen nog niet verwacht.
Floris de Gelder begon, na wat succesverhalen over zijn periode bij Ahold en het
Speelklokken Museum, over het Prinses Maxima Centrum. Gelukkig begon hij met
een promo-filmpje, ik kende het centrum nog niet. In het werkelijk ontroerende filmpje zie je hoe dit centrum compleet ingericht is op de behandeling, verzorging en
genezing van kinderkanker. Toen mijn medestudenten en ik na dit filmpje volledig
stil waren, zei De Gelder: “Als je je dus afvraagt: Waarom het Science park? Hierom.”
Natuurlijk waren het op zich vrij lege woorden en maakte hij slim gebruik van de
emoties die zieke kinderen bij je oproepen. Hij vertelde dat hij dit ook had gedaan op het internationale congres van alle Science Parks over de wereld en dat
daar ook iedereen geraakt was. Gelukkig bleef het niet bij deze verkooptrucachtige opening, maar volgde een sterk verhaal over de toekomst visie voor het
USP. De Science Parks in het algemeen streven ernaar om een centrum te worden waar kennis en vaardigheden behouden, ontwikkeld en verbeterd worden. Het USP wil Nobelprijswinnaars blijven voortbrengen. Het USP heeft een
specifiek doel; op oncologisch gebied kennis en vaardigheden vergroten en de
grenzeloze mogelijkheden van de wetenschap te verkennen. Bedrijven die zich
vestigen en zullen vestigen op het USP dragen bij aan het algemene en/of specifieke doel. Voor mij was de naam Utrecht Science Park ineens veel begrijpelijker.
De visie van het USP stond voor mij ook voor het groeiende en betrokken Utrecht,
precies hoe ik deze stad heb leren kennen. Burgemeester van Zanen noemde dit
ook in zijn Nieuwjaarsspeech, en l gaf enkele voorbeelden. Afgelopen jaar de Tour
in Utrecht, met een geweldige sfeer een doorslaand succes. De alsmaar doorgaande
verbeteringen aan het station en het heropenen van de gracht. Utrecht uitgeroepen
tot Solar City 2015. Maar natuurlijk
is dit niet de verdienste van een
goed plannende en actieve gemeente. Zoveel sterke samenwerkingen en individuen dragen bij
aan een groeiend en hot Utrecht.
We weten allemaal dat de Tour
naar Utrecht begon met Jeroen
Wielaert in een kroeg. Gelukkig
noemde van Zanen deze dingen
ook; zelfs de klimtijdrit kwam voorbij. Dat geeft maar weer aan: De
Domrenner groeit en doet mee.
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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 ledenaantallen, 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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TUSSENSPRINT - Jorik Visscher
Canyon racefietsen
Al sinds twee jaar mijn werkgever. Geen ander merk bouwt zulke goede fietsen voor
zulke scherpe prijzen. Of het de beste fietsen zijn? De nummers één tot en met vier
uit de individuele UCI-ranking en de eerste twee uit de UCI-ranking voor teams rijden Canyon. Dan kun je mijns inziens snel conclusies trekken. Al blijft het toch het
mannetje of vrouwtje op de fiets die het werk moet doen, zo reëel ben ik ook wel.
Kasseienstrook
Een fantastisch aspect van het wielrennen. Alles moet zo high-end mogelijk zijn in het wielrennen en misschien is het daarom zo mooi dat het peloton juist over paden uit Napoleons tijd gestuurd wordt. Een beetje romantiek en heroïek in een wereld die verder bol staat van de moderniteit. Vorig jaar
met een groep Domrenners de toerversie van Parijs-Roubaix gereden. Hoewel extreem pijnlijk na de zoveelste kasseistrook een onvergelijke ervaring.
Eeuwig student?
Ik ben nog van de gelukkige generatie die acht jaar kon studeren zonder boetes en
dergelijke. Dat kan tegenwoordig niet meer en zal komende decennia nog onmogelijker worden. Inmiddels ben ik echter al ruim twee jaar afgestudeerd en vanaf huidig bestuursjaar donateur in plaats van lid. Mijn streven was om lid af te zijn voor
het eerste lid zich meldt dat in 2000 geboren is haha. Dat kan over twee jaar al zijn.
Mooiste wielerklassieker
Hier ga ik toch kiezen voor Parijs-Roubaix. Geen andere koers draagt zoveel
heroïek in zich. Het is een afvalrace voor zowel mens als materiaal in die fascinerende leegheid van Noord-Frankrijk. Schitterend in al haar lelijkheid.
Toertochten vs wedstrijden
Eer valt alleen te behalen in wedstrijden. Maar dat is aan zo weinigen voorbehouden dat ik me afvraag waarom je je kapot zou trainen om vervolgens na
45 Mickey Mouserondjes door een lelijke dorpskern als 41e te eindigen. Dan
rijd ik mezelf liever leeg op 200 km in een mooi (heuvel)landschap tegen een
mooi gemiddelde, vergezeld van een groepje gelijkgestemde Domrenners.
Het handelen van het westen in Syrië
Hier zou ik pagina’s over vol kunnen schrijven. Het Westen handelt ineffectief en
niet pragmatisch. Wij moesten ons zo nodig bemoeien met de interne aangelegenheden van Syrië. Uiteindelijk heeft dat een machtsvacuüm gecreëerd waar IS in is
gestapt. Regime-change pakt zelden goed uit als het van buitenaf komt. Dat moet
van binnenuit komen en als dat langer duurt dan wij in het Westen willen is de bevolking er kennelijk nog niet klaar voor. Over Assad valt genoeg negatiefs te zeggen, maar voordat het Westen de oppositie begon te steunen - politiek en militair
- tijdens die bewierookte, maar faliekant mislukte, Arabische lente was er tenminste nog sprake van een enigszins stabiele staat. Er waren wegen, kinderen konden
naar school, mensen hadden toegang tot zorg, toeristen konden ernaartoe op reis.
Nu is alles kapot en hebben we een monster gemaakt dat ons overal kan raken.
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INTERVIEW MET ROBERT WARMER - Evelien Bergman
Op 19 december 2015 vond het clubkampioenschap cross plaats
op de Nedereindse Berg. Die dag vond tevens een ladiestraining
plaats. Omdat de ladies het grootse evenement niet wilden missen
werd besloten langs de Nedereindse Berg te fietsen om de crossers een hart onder de riem de steken. Naast de Domrennerdames stonden er enkele andere fans aan de kant, waaronder pa en
ma Warmer met een heus spandoek. Aan het einde van de cross
bleek dat deze steun geholpen heeft: Robert Warmer pakte het
goud. Remy Meeuwsen werd tweede en Matijn Straatsma derde.
Ongeveer een maand na het clubkampioenschap cross had ik de eer om Robert te mogen interviewen. We spraken af bij café ’t Gras, waar we tegelijk
aangewandeld kwamen. Robert kwam
net van een vergadering van de crosscommissie, waar hij uiteraard ook deel
van uit maakt. Enigszins gespannen
liep ik met Robert het café binnen;
naast Vincent heb ik nog nooit zo’n
grootheid mogen interviewen. Gelukkig verdween deze spanning al snel
toen we aan ons eerste biertje zaten,

hij rond zijn zeventiende is begonnen
met wielrennen en pas sinds vier jaar
crosst. Ik vraag Robert wat hij mooier
vindt: cross of wielrennen, waarop hij
vol overtuiging “cross” antwoordt. Het
mooie aan cross vindt Robert dat het
lekker explosief en intensief is. Daarnaast vindt hij de sport eerlijker: je
kunt namelijk niet steeds bij iemand in
het wiel fietsen en dus minder van anderen profiteren. Hij geeft aan dat hij
met wielrennen juist niet zo goed is in
het tactische spel: wanneer hij weg wil
fietsen, fietsen er nog
twaalf man voor hem.
Hier heb je met cross
geen last van. Daarnaast ben je met cross
constant hard aan het
fietsen en niet aan het
afwachten wat anderen doen. Je moet
met cross alles geven
wat je in je hebt en
dat vindt Robert er
ook zo mooi aan.

Robert als enige crosser met blote armen en benen!
waarna er allerlei zaken als studie, uitgaan en natuurlijk cross en wielrennen
ter sprake kwamen. Behalve het feit
dat Robert zowel goed kan wielrennen
als crossen wist ik zelf eigenlijk niet zoveel van hem af. Robert vertelt me dat

Robert is vier jaar

icentiehouder en heeft al een bestuursjaar als wedstrijdcommissaris achter
de rug. Zijn fietscarrière ging met ups
en downs, zo heeft Robert al meerdere
blessures gehad en heel zijn bestuursjaar last gehad van een hernia. Toch
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INTERVIEW MET ROBERT WARMER - Evelien Bergman
is de passie voor het fietsen groot genoeg om door te gaan. Robert zegt
nu wat minder actief te zijn binnen de
Domrenner als voorgaande jaren, wat
er mede te maken heeft met dat er
een aantal leden uit zijn generatie zijn
vertrokken. Toch zit hij nu nog in twee
commissies: de cross-commissie en
auto-commissie. De laatste commissie
zal hij binnenkort verlaten omdat hij
erg druk is met het afronden van zijn
studie en daarna wil gaan werken. Dit
betekent tevens dat dit het laatste jaar
voor hem als Domrenner-lid zal zijn. Ik
vraag Robert of hij van plan is daarna
donateur van de Domrenner te worden waarop hij antwoordt dat hij wel
donateur wil worden maar betwijfelt of
hij dan nog erg actief zal zijn binnen de
vereniging. Misschien dat hij volgend
seizoen namelijk lid wil worden van WV
Het Stadion, waar een aantal cross- en
wielrenmaten van hem ook al lid zijn.
Toch zegt hij dat hij zich zomaar zou
kunnen bedenken en wel actief zou kunnen blijven binnen de Domrenner, dat
ligt er helemaal aan hoeveel gezelligheid de Domrenner hem dit jaar brengt.
Nadat ik een beeld heb van Robert en
we ons tweede biertje besteld hebben
komen we ter zake: het clubkampioenschap cross wordt besproken. We hebben het eerst over het parcours van de
cross, waarbij Robert vertelt dat het CK
altijd op de Nedereindse Berg plaatsvindt. Toch is het parcours niet elk jaar
hetzelfde. De Nedereindse Berg is in
wezen een vuilnisbelt waar giftige stoffen inzitten. Het is daarom belangrijk
dat het parcours regelmatig verandert
zodat de berg niet stuk gereden wordt
en er geen giftige stoffen vrijkomen. Het
parcours blijft meestal redelijk hetzelfde
maar was vorig jaar het mooist, vertelt
Robert. Toen werd er in drie etappes
8

vanaf de top van de berg naar beneden
gereden, waardoor je met een behoorlijke vaart naar beneden kon crossen. De
Nedereindse Berg is voor Robert zeker
geen onbekend terrein, naast dat hij al
meerdere clubkampioenschappen op
deze berg gereden heeft, rijdt hij hier
elk weekend een wedstrijdje met WV
het Stadion. Ook bij WV het Stadion
presteert Robert goed: hij staat hier
eerste in het klassement. Ondanks, of
misschien wel mede door deze goede
prestaties voelde hij druk om het CKcross bij de Domrenner te winnen. Hij
vertelt dat er in tegenstelling met het
CK-weg al maanden naar het CK-cross
uitgekeken wordt, en de jongens elkaar opstoken om goed te presteren.
Robert zou enorm chagrijnig geweest
zijn als hij het goud niet behaald had.
Om de titel CK-cross te behalen heeft
Robert weldegelijk voorbereidingen getroffen. Zo heeft hij bewust een circuittraining laten schieten omdat hij bang
was anders spierpijn te hebben. Daarnaast heeft hij de week van het CK-cross
veel gerust en de vrijdagavond voor
de cross zelfs zijn biertjes laten staan
en negen uur de kroeg al verlaten. Dit
zorgde tevens voor extra druk: nu Robert zijn bier liet staan moést hij van z’n
kroegmaatjes wel presteren, anders had
hij net zo goed kunnen blijven drinken.
Naast de voorbereidingen voor de cross
zijn er een aantal ingrediënten belangrijk
als je het CK-cross wil winnen. “Je moet
gevoel hebben voor de modder”, zegt
Robert. Als aardwetenschapper heeft
Robert hier zeker gevoel voor, hij kan de
modderstructuur goed inschatten waar
hij vervolgens zijn cross-stijl op aanpast.
Daarnaast is het erg belangrijk je rust te
pakken: “rust is trainen”. Een andere tip is
om het parcours vlak voor de wedstrijd
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INTERVIEW MET ROBERT WARMER - Evelien Bergman
nog even te verkennen. Zo weet je van leven genieten! Robert vertelt me nog
te voren al welke stukken je betergaan een leuk weetje over bier en crossen. In
lopen en kom je daar niet na vier ron- de jaren ’40 vonden er namelijk crossen
des tijdens de wedstrijd pas achter. plaats waarbij de crossers door biertenRobert zag Remy als zijn groot- ten moesten rijden en tijdens het crossen
ste concurrent maar had ergens wel een gewoon dronken. Dit vinden we beiden
beetje verwacht te winnen. Als hij tegen wel een idee ook bij het volgende CKde crossers van het Stadion had moeten cross van de Domrenner te gaan doen.
strijden was hij zenuwachtiger geweest,
Als laatste vraag ik Robert hoedan had hij moeten strijden tegen Jan veel hij nou eigenlijk traint. Hoewel Roen Matthijs, waar hij zeer gewaagd aan bert goed presteert traint hij niet opvalis. Maar ook dan had Robert zeker kans lend veel: hij traint meestal twee keer
gemaakt. De sfeer tijdens de wedstrijd per week, waarvan hij de trainingen van
was goed: een handjevol toeschouwers oktober tot en met januari alleen maar
droeg hieraan bij. Ook de ouders van op zijn crosser zit. Robert fietst ongeRobert stonden trots aan de kant met veer 6000 kilometer per jaar, waarvan
een spandoek. Dit was de eerste keer ongeveer de helft wedstrijden zijn. Hier
dat z’n ouders naar een clubkampioen- wil hij dit jaar verandering in brengen,
schap kwamen kijken. Pa Warmer was hij zegt dat zijn motivatie dit jaar groter
al wel een keer naar de crosswedstrijd dan ooit is. Hij wil namelijk niet alleen de
“de nacht van Woerden” komen kijken, titel CK-cross maar ook de titel CK-weg
maar daar reed Robert helaas de sloot pakken. Dit heeft tot nu toe nog maar
in, waarna pa Warmer hem een nieuwe één andere Domrenner gedaan: Matthijs
kans gaf zijn talent te tonen. Dit keer is Kuiper en Robert doet dit hem graag na.
dat zeker gelukt en pa en ma Warmer zijn Hij is van plan meer te gaan trainen, en
enorm trots. Robert vertelt dat het heel denkt hierdoor nog meer uit zichzelf
goed voelt om clubkampioen te zijn en te halen, om vervolgens Vincent van
dat naast zijn ouders ook zijn vrienden z’n troon te stoten. Misschien is dit jaar
erg trots zijn en hem niet meer verwij- wel zijn laatste kans als Domrenner…
ten dat hij z’n biertje laten staan heeft.
Ik vraag Robert nog of hij ook
minder drinkt om zijn
sportprestaties te verbeteren. Hierop antwoordt Robert dat hij er
de week voor een wedstrijd af en toe wel rekening mee houdt maar
daarnaast niet echt.
We blijven tenslotte
amateurs en je moet
natuurlijk ook van het
Hier aan de start was het nog spannend!!
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WIELRENNEN EN JE STUDIE - Max Roos
Ook in dit Buitenbald is het weer aan iemand om iets te vertellen
over de relatie tussen zijn of haar studie en wielrennen. Het is de
beurt aan Max Roos: een super leuke jongen, die heel toevallig
ook schrijft voor het Buitenblad.
Mijn naam is Max Roos, en voor de rubriek Wielrennen en je studie ben ik dit
keer gevraagd om een stukje te schrijven. Ik kan in dit geval, zoals ze dat zo
mooi heet, van twee walletjes eten. Want
ik heb iets te bekennen, waar ik niet heel
trots op ben. Terwijl ik mijn trouw had gezworen aan een studie, psychologie, en
hier nog dagelijks mee bezig was, ging ik
achter de schermen met een ander: geschiedenis. Na een wat ongemakkelijke
periode, van afgelopen september tot
november, waarin ik me op beide liefjes
heb gestort, heb ik een punt achter mijn
relatie met psychologie gezet. Het kon
niet anders, het lag niet aan haar, maar
aan mij, het gevoel was weg, zíj was te
goed voor míj. Alle cliché’s zijn waar. We
zijn uit elkaar gegaan, als vrienden (!), en
geschiedenis en ik gaan nu samen verder, een lange toekomst tegemoet.
Omdat ik graag de positieve kant van
het verhaal zie, bekijk ik dit verhaal over
onze scheiding ook maar van deze kant:
ik heb twee studies om over te schrijven
in deze rubriek!
Zeker mijn eerste liefde heeft met wielrennen veel te maken. Want wielrennen,
zoals we wel weten, zit voor een groot
deel in je hoofd. Beeld het je in: je rijdt
door de Alpen, de zon is warm en de weg
stijl omhoog, met een bocht op nog 100
meter. Je zit op het einde van je adem,
perst alles uit je benen, want na de bocht
ben je boven, denk je. 50 meter en je
begint trots op jezelf te worden: ”ik kan
dit!”. Je draait de bocht om, en wat zie je?
Het gaat gewoon door. Terwijl je naar boven kijkt voel je het zuur door je benen
schieten, en je kan niet meer.Het zijn niet

alleen je benen die jou op je fiets naar
boven helpen, maar ook je hoofd. De
psycholoog kan sporters vaak helpen.
Belangrijk binnen de psychologie is dat
je psychische gesteldheid ook invloed
heeft op je fysieke gesteldheid. Ben je
sterk in je hoofd, ben je sterk in je benen.
Wat betreft mijn nieuwe liefde, mijn minnares, kan deze het beste gebruikt worden na het fietsen. Want behalve over
vroeger, over oorlogen en koningen of
over ridders en Romeinen gaat het ook
over analyseren. Het analyseren van een
bepaalde gebeurtenis heeft veel te overeenkomsten met het analyseren van een
fietsrit. De waarom-vraag is hierbij het
belangrijkst. Het antwoord op de vraag
waarom de Eerste Wereldoorlog uit brak
is op de zelfde manier opgebouwd op de
vraag waarom een Touretappe is gewonnen. Dit antwoord wordt gegeven door
de omstandigheden op te delen in de
belangrijkste bijdragers. Het antwoord
is nooit unilateraal. De aanleiding van de
Eerste Wereldoorlog was niet de moord
op Franz Ferdinand in 1914, maar een samenloop van omstandigheden: een verdeeld Europa, conflicterende koloniale
politiek en groeiend nationalisme zijn
maar een kleine greep uit de factoren
die leidde tot de Eerste Wereldoorlog.
Zo kan een snelle fietsrit ook nooit toegeschreven worden aan één factor. Het
weer, de wind, goede benen of een goede ontsnapping, alle factoren moeten
meegenomen worden voor een goede
analyse.
Zo hebben mijn beide schatjes mij wat
bijgebracht, en kunnen we iedereen wat
leren, over fietsen.
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VOORUITBLIK 2016 - Koen Veenenbos
Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten aan het sneeuwen.
Niet echt weer waarvan je denkt laat ik eens lekker de fiets pakken, maar gelukkig wordt er aan de andere kant van de wereld in
betere omstandigheden al wel weer gefietst. Nu de eerste World
Tour wedstrijd; De Tour Down Under, al weer aan de gang is het
nieuwe wielerseizoen ingeluid. Daarom wordt het tijd weer een
blik vooruit te werpen en te kijken wat ons dit seizoen te wachten
te staat.
De Voorjaarsklassiekers
Afgelopen wielerseizoen misten we een
aantal grote namen in de voorjaarsklassiekers en de oude meesters Tom Boonen en Fabian Cancellara vielen en konden daardoor niet van start. Cancelllara
maakte in november bekend dat hij na
dit seizoen stopt. Hij zal er dus op gebrand zijn om nog een keer een kasseien
klassieker te winnen. Of dit Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen moet
zijn lijkt qua statistieken niet uit te maken, want beide koersen won hij al drie
keer. Toch zou het geweldig zijn als zo’n
icoon als hij de 100ste Ronde van Vlaanderen zou winnen.
Andere kanshebbers voor de kasseienklassiekers zijn natuurlijk een aantal gevestigde namen, zoals Alexander Kristoff,
Niki Terpstra, Greg Van Avermaet, Peter
Sagan en John Degenkolb. Verder is er
nog een groot talent dat er aan zitten te
komen. Zijn naam luidt Tiesj Benoot. Hij
werd vorig jaar al vijfde in de Ronde van
Vlaanderen. En het zou mij niet verbazen
als hij dit jaar het podium kan bereiken.
Naast de grote voorjaarsklassiekers zijn
er ook de wetstrijden die net iets minder
bekend zijn of gewoon minder aandacht
krijgen, zoals Dwars door Vlaanderen, De
E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Vooral
de laatste koers van deze drie was vorig
jaar spectaculair door de harde wind.
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Sporza kopte: “Oermens Paolini triomfeert in heroïsche Gent-Wevelgem.” Hiermee is niks te veel gezegd, want met renners die letterlijk de sloot in waaiden en
Paolini (met baard) die in zijn eentje een
gat op vier man dicht rijdt was dit echt
één van de mooiste koersen die ik ooit
heb gezien. De kans dat die race dit jaar
wordt overtroffen acht ik vrij klein, maar
ik ben zeker benieuwd.
De Ronde van Italië
De Giro zal dit jaar starten in Nederland
met een tijdrit van 9,8 kilometer. De eerder genoemde Cancelarra heeft ook hier
zijn zinnen op gezet, maar hij is zeker
niet de enige. Onze nationale held Tom
Dumoulin heeft ook zijn kaarten op de
Giro gezet. Na zijn geweldige Vuelta vorig jaar is hij bekend geworden als

We hebben dit jaar weer de start van een
grote wielerronde in ons land!
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ronderenner. En zoals hij zelf al eens zij:
“Dit is iets eerder dan gepland.”. Iedereen
hoopt natuurlijk dat hij zo snel mogelijk
de Tour wint, maar dat zal zeker dit jaar
nog zeker niet gebeuren. Mede doordat de Olympische Spelen vlak na de
Tour worden gehouden. Maar om terug
te komen op de ronde van Italië er zijn
een aantal grote favorieten die de Giro
en de OS een betere combinatie vinden
dan de Tour en de OS. Zo gaan Vincenzo
Nibali, Alejandro Valverde, Rafal Majka en Mikel Landa allemaal voor een
top uitslag in de Giro. Daarnaast zijn er
nog een aantal outsiders, zoals Esteban
Chaves, Bob jungels en Steven Kruijswijk. De laatste deed het ook vorige jaar
erg goed als Nederlandse troef en werd
uiteindelijk zevende. Hij zal ‘samen’ met
Tom Dumoulin dit jaar de Nederlandse
eer hoog moeten houden.

ronde hebben gereden, zoals Valverde,
Majka, Nibali en Pozzovivo.
Het komt er dus op neer dat het weer
een fantastisch deelnemers veld is en
dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat er mensen thuis blijven voor de
OS.

De Ronde van Frankrijk
De Tour zal voor veel renners toch anders
zijn door de OS die zo snel na de Tour
worden gehouden. Toch is er altijd een
sterk bezette startlijst. Ook al zijn nog
niet alle namen bekend op het moment
dat ik dit schrijf kom ik al tot een mooi
lijstje met top renners. Chris Froome,
Alberto Contador, Joaquim Rodriquez,
Nairo Quintana, Thibaut Pinot en Fabio
Aru zijn allemaal kandidaten voor de top
vijf, maar als we kijken naar de top 15
dan kunnen namen als Romain Bardet,
Warren Barguil, Robert Gesink (die zegt
trouwens dat hij voor etappes overwinningen gaat dit jaar), Richie Porte, Tejay
van Garderen, Piere Rolland, Rui Costa
en Bauke Mollema daar ook bij. Dan zijn
er ook nog renners die komen voor de
ondersteuning maar die zelf al een grote

Wie er precies mee gaan doen is nog
niet bekend, maar omdat Nederland
niet bij de vijf beste landen op de UCIrankings van 2015 zat mogen wij net
als tien andere landen met vier renners
starten i.p.v. met vijf zoals België, Colombia, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.
Eén van de grote kanshebbers voor de
winst in Rio acht ik Nibali. Hij is echt zo’n
renner die dit soort races kan winnen.

De Olympische Spelen
Twee weken na de Tour is het zo ver, op
zes augustus wordt de wegwedstrijd bij
de mannen gehouden. Over een parcours van 256,4 kilometer zal er strijd gevoerd worden langs de beroemde stranden, zoals Copacabana en Ipanema.
Maar voor degene die denkt dat het een
vlak parcours is heb ik slecht nieuws. Er
zitten namelijk zo’n 5000 hoogtemeters
in en klimmetjes met een maximale stijging van 13%. De winnaar zal dus zeker
goed moeten kunnen klimmen.

Naast de Wegwedstrijd wordt er natuurlijk ook nog gestreden om de titel beste
tijdrijder. Dit gebeurd op een parcours
van 54 kilometer met een aantal verraderlijke klimmetjes en 1000 hoogtemeters. De grote namen zoals Froome, Dumoulin en Contador zullen aan de start
staan. Deze laatste naam is misschien iemand die je niet meteen verwacht, maar
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maar in Peking (2008) werd hij ook al
vierde en dit was, zoals hij zelf zegt: “Na
een bijzonder slechte voorbereiding.”.
Mochten de wegwedstrijden voor de
Nederlanders dramatisch verlopen dan
kunnen we ons altijd nog richten op de
baanwedstrijden waar wij misschien
wel hoge ogen kunnen gooien.
De Ronde van Spanje
De laatste ronde van het jaar is zeker
niet de makkelijkste. Dat is al meerder
keren bewezen. Ook dit jaar zijn er weer
veel bergen en aankomsten bergop in
de Vuelta. Het deelnemersveld staat zeker nog niet vast en is ook nog lang niet
compleet, maar in ieder geval Quintana
en Kruijswijk doen mee. Ook de naam

14

van Valverde is al voorbij gekomen. Dit
zou dan betekenen dat Valverde alle
grote rondes dit jaar zal rijden, maar
dit zou mij eigenlijk niet verbazen aangezien hij ook een renner is die dat zou
kunnen. Hij zal misschien niet winnen
maar kan zo maar twee keer op het podium eindigen.
Het belooft in ieder geval weer een
spannend wielerseizoen te worden
met veel mooie wedstrijden. De start
van de Giro in Nederland kan door Tom
Dumoulin een geweldig begin van de
grote rondes worden. En in Rio hopen
we natuurlijk ook op succes van de Nederlandse renners.
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AGENDA
Februari
6 - Crossclinc Nedereindse Berg
19 - Crosskamp
20 - Ladiestraining
23 - Maandelijkse borrel
27 - Crosstraining

Maart
11 - Licentiehoudersweekend
19 - Studentencup Delft
28 - Eerste maandagtraining
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BB-DOET - Evelien Bergeman
Zoals gebruikelijk voor elke editie van het buitenblad gaat de redactie eten bij een Domrenner lid. Deze keer was het nieuwe lid
Gerco van Dijk de gelukkige. Het werd een avond om niet te vergeten, hoewel het einde toch wat wazig werd!
Deze BB-doet was eerste etentje waarbij we tot in de late uurtjes bij de gastheer bleven hangen: we hielden het tot
maarliefst 02:30 uit, absurd laat voor
Domrenner-begrippen. Maandag 18 februari schoven Max en ik aan bij Gerco,
die vanaf september lid is van de Domrenner. Gerco woont in dezelfde flat
als ik, waardoor ik alleen maar de lift in
hoefde te stappen: ideaal! Het uitzicht
dat Gerco heeft is een stuk beter: hij
woont op de zesde verdieping en kan
over heel Utrecht uitkijken terwijl mijn
uitzicht niet veel meer is dan een paar
bomen en bosjes. Net als ik woont hij
in een echt studentenhuis met maarliefst negen andere huisgenoten. Wanneer Max en ik binnenkomen zijn er een
aantal andere huisgenootjes aan het
eten. De tafel is deftig gedekt voor studentenbegrippen: er staan drie mooie
wijnglazen, borden en zelfs wat kleinere
glaasjes voor water. Gerco heeft tot grote vreugde van Max een spinazietaart
gemaakt: iets waar Max al de hele dag
zin in heeft. Daarnaast staan er een gezonde salade en aardappeltjes op tafel.
De spinazietaart smaakt erg goed en
Gerco vertelt dat het op recept is van
zijn moeder. Ik zeg Gerco dat hij wel uit
heeft gepakt, waarop hij antwoordt dat
hij in het Buitenblad gelezen heeft dat
we bij Ivar gegeten hebben. Ivar is een
goede vriend van Gerco en Ivar staat er
om bekend dat hij enorm goed kan koken, dus Gerco wilde hem overtreffen,
wat wel redelijk gelukt is.:-)
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Naast dat we goed gegeten
hebben werd er ook goed gedronken.
De eerste fles rode wijn was na het eten
leeg waarna er een fles prosecco opengetrokken werd. Ondertussen werd er
over allerlei zaken gebabbeld: wielrennen, kamperen en zelfs over vrouwen.
Gerco doet al een hele tijd aan wielrennen, maar beoefent daarnaast ook andere sporten. Zo is hij een actief volleyballer en lid van ‘Van Slag’. Dit is één van
de redenen dat hij minder actief is bij de
Domrenner: veel trainingen en andere
activiteiten vallen tegelijk. Omdat hij
volleybal nét iets leukers vind kiest hij
dan toch voor Van Slag. Ik vraag Gerco
waarom hij dan eigenlijk lid geworden is
als hij niet veel naar activiteiten en trainingen kan gaan. Hij antwoordt daarop
dat hij het leuker vindt om te fietsen in

De zelfgemaakte Dropshot van Gerco.
Heerlijk! Maar misschien de volgende
keer iets rustiger aan doen..??
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een groep en de trainingen in de zomer
minder overlappen. Hij was vorig jaar wel
veel bij de buitentrainingen en zegt dat
hij het heerlijk vindt de dag af te sluiten
met een rondje fietsen samen met gezellige mensen.
Terwijl we aan de prosecco zitten komt het onderwerp borrelen al
snel ter sprake, waarbij natuurlijk ook de
Domrenner borrel. Ook hier is Gerco nog
niet veel bij geweest omdat ze tegelijk
vallen met de borrels van ‘Van Slag’. Max
en ik hebben het erover dat niet alle borrels even veel worden bezocht en of Gerco hier een oplossing voor heeft. Hierop
antwoordt hij dat er thema avonden georganiseerd zouden kunnen worden. De
Domrenner is dit al van plan, maar zou
daarnaast ook acties kunnen houden als
‘wanneer je met twee mensen komt, krijg
je een x aantal biertjes gratis’. De vraag
is natuurlijk of dit voor de Domrenners
werkt, aangezien sommige (wedstrijd)
renners het vaak maar bij een paar biertjes houden. Gerco suggereert dan een
spelcomponent in de borrel te gooien,
waarbij commissies het tegen elkaar op
moeten nemen. Dit doet Van Slag ook, en
is één van de redenen waarom men daar
altijd naar de borrels uitkijkt. Misschien
een idee om Gerco volgend jaar in de EvCie te plaatsen. ;-)
Na het glas prosecco besluiten
we een kop koffie te nemen. Gerco heeft
erg zijn best gedaan en appelflappen
voor ons gemaakt, die gaan er natuurlijk wel in. Na wielrennen komt studie ter
sprake. Gerco studeert commerciële bedrijfseconomie maar heeft al een sportopleiding afgerond. Omdat hij het studentenleven nog niet zat was, en meer
uitdaging wilde besloot hij nog verder

te gaan studeren, iets wat Max heel goed
begrijpt. Nadat we aan ons tweede glas
prosecco begonnen waren we al snel uitgepraat over studeren. Het was nu tijd
om het over iets leukers te hebben, vakantie! Gerco vertelt dat één van zijn grote passies kamperen is. Samen met mede-Domrenner en vriend Ivar is hij met
een oude auto naar Frankrijk geweest.
Vroeger is hij vaak met z’n ouders gaan
kamperen, iets wat Max en ik met hem
gemeen hadden. Er komen al snel wat
anekdotes boven tafel, zowel van Gerco
als van ons. Zo vertel ik dat ik laatst uitgerekend heb dat ik in totaal meer dan een
jaar met m’n ouders heb gekampeerd en
dat niet altijd even leuk gevonden heb.
M’n ouders vonden het ook leuk om in de
lente te kamperen terwijl het soms nog
vroor. Ik hield (en houdt) absoluut niet
van kou maar wanneer ik bij m’n ouders
klaagde dat ik niet kon slapen van de kou
kreeg ik te horen dat ik me aanstelde “wij
hebben nergens last van hoor”, terwijl
zij in een warme camper met kacheltje
sliepen. Ach.. je wordt er wel een bikkel
van..;-)
Hoewel Max en ik de passie voor
kamperen dus een beetje verloren hebben vindt Gerco het nog steeds erg mooi:
“heerlijk om met een oude auto door de
bergen te crossen”.
Ondertussen wordt de tweede
aangebroken fres prosecco. Daarnaast
presenteert Gerco ons zijn zelfgemaakte
dropshot (oftewel vodka met drop) en
besluiten we ook hier wat van te proeven. We hebben het nog over vanalles,
het één kunnen we ons beter herinneren
dan het ander en gaan uiteindelijk half
drie pas naar huis. Actief lid of niet: we
zijn wel een gezellig lid rijker!
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DE PRESTATIES VAN CHRIS FROOME- Jelmer Nuijten
Als redactie van het Buitenblad zijn wij altijd reuze blij met leuke, creatieve of interessante ingezonde stukken van onze trouwe
lezers. Deze keer krijgen we een analyse van de prestaties van
Chris Froome!
Donderdag 3 december was het eindelijk zover. Nadat het enkele maanden
daarvoor was aangekondigd, publiceerde Esquire fysiologische testwaarde van
tweevoudig TDF winnaar Chris Froome.
Voor wielerfanaten met inspanningsfysiologische kennis zoals ikzelf toch een
vervroegd Sinterklaascadeautje.
Via mijn studie, bewegingswetenschappen, heb ik al van een behoorlijk aantal
wielrenners de testresultaten kunnen
bekijken, waaronder een aantal Domrenners zoals Daan, Menno, Wouter,
Peter, mezelf en ook van een aantal semi-prof jongens. Maar Chris Froome is
toch van een heel andere categorie dan
Domrenners of semi-profs. Dus toen
op http://chrisfroome.esquire.co.uk de
data eindelijk online stonden, had ik
alles al gelezen voordat ik nog aan het
ontbijt was begonnen.
Wat als eerste opviel, was dat Froome,
ondanks dat hij herhaaldelijk heeft
gezegd nog nooit een VO2max test te
hebben gedaan, er toch een had gedaan. Namelijk in 2007. Kennelijk vergeten.
Er worden bij de inspanningstesten vier
grootheden gebruikt. De eerste twee

Massa,
kg
2015
2007

69,9
75,9

Vetpercentage,
%
9,8
16,9

zijn voor iedereen bekend, namelijk
massa en vetpercentage. De andere zijn
vallen minder onder algemene kennis,
maar zijn ook geen abracadrabra.
VO2max
Ten eerste de VO2max. Dit is het volume
zuurstof dat je lichaam kan opnemen
tijdens een maximale inspanning. Deze
zuurstof wordt gebruikt om koolhydraten en vet om te zetten in bruikbare
energie op spiercel niveau. Dus hoe
hoger die is, hoe gunstiger. De VO2max
wordt vaak uitgedrukt in ml per min per
kg lichaamsgewicht en is afhankelijk
van het samenspel tussen de longen,
het bloed, de hartspier en de skeletspieren.
Normale mensen zonder overgewicht
zullen een VO2max van tussen de 40
ml/min/kg en de 60 ml/min/kg hebben.
Voor vrouwen valt dit zo’n 5 ml/min/kg
lager uit.
Maar ook interessant is om te kijken
naar de zogenaamde ‘whole body VO2max’. Dat is de VO2max voor iemands
hele lichaam. Dus stel dat iemand van
60 kg op een VO2max van 60 ml/min/kg
zit, dan heeft deze persoon een whole
body VO2max van 3600 ml/min. Waar

VO2
max, mlmin-kg
84,6
80,2

Peak
power,
watt
525
540

20-40
min power, watt
419
420

De testresultaten van Froome. De resultaten van de test in 2007 staan vergeleken
met die van afgelopen jaar.
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de V02max per kg flink kan schommelen, door wisselingen in gewicht, zal de
whole body VO2max bij getrainde atleten eigenlijk nagenoeg gelijk moeten
blijven.
Vermogen
De vierde grootheid is vermogen.
Voor de mensen die bij de presentatie
van Paul Bijkerk zijn geweest, simpel
gezegd is vermogen ‘hoe hard je duwt
op je pedalen * hoe snel je trapt’. Dus
de energie die je omzet in het laten
draaien van je trappers en dus de wielen. Er worden twee verschillende vermogens gegeven. De peak power en de
threshold power.
Peakpower is niet het maximale vermo

Hier hebben de de beste man zelf, Chris
Froome.

gen dat geleverd kan worden in een
sprint. Voor het bepalen van peakpower is een stappentest nodig. Dat is een
test waarbij je op een fiets zit waarbij de
weerstand, en dus het te leveren vermogen, bepaald wordt door een computer. En elke stap komt er steeds een
beetje weerstand bij. Met die stapjes ga
je net zolang door totdat de weerstand
te groot is en je de trappers niet meer
rond krijgt. Het vermogen dat je haalt
op dat moment is je peakpower.
Threshold power is in deze test gedefinieerd als het vermogen dat Froome
20-40 minuten vol kan houden. Dat lijkt
een groot verschil, 20 minuten is namelijk half zo lang als 40 minuten. Maar
voor duursporters als Froome zit er
maar een verval van 3 tot 5 procent in.
Wat kun je met de data
Te beginnen met gewicht en vetpercentage. Als je zijn evolutie, van onbekende belofte tot TDF winnaar tussen
2007 en 2015, gaat bekijken valt op dat
Froome bijna 6kg gewicht is verloren. In
2007 had Froome bijna 12,8 kg vet. In
2015 was daarvan nog maar 6.9kg vet
over. Dat is niet zo heel bijzonder, hele
volksstammen vallen kilo’s af. Maar ga
je kijken naar de vetvrije massa, dat wil
zeggen de massa van de spieren, skelet, organen en dergelijke, dan is deze
nagenoeg gelijk gebleven. Dat is knap,
want meestal gaat afvallen ook gepaard
met een afname van spieren, en dus
van de vetvrije massa.
Dan de VO2max. Die is afgenomen als
naar de relatieve, naar gewicht genomen waarde kijkt. Maar kijk je naar de
whole body VO2, dan deze nagenoeg
gelijk gebleven. Als je dan gaat kijken
naar de waardes die Froome in 2015
haalde, dan zijn die eigenlijk helemaal
niet zo bijzonder. Greg LeMond zat op
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92.5 ml/min/kg, Arvesen op 93.0 ml/
min/kg en zo zijn er nog zat voorbeelden te vinden van renners die
hogere waardes halen.
Vervolgens komen de vermogens.
Wat dan opvalt is dat zijn peak power ten opzichte van 2007 is afgenomen. Dat is niet heel vreemd, als je
6kg massa verliest. Maar wel vreemd
als je weet dat die 6kg massaverlies
enkel vet was, en geen spier. Simpel
gezegd, hij kom in 2007 harder trappen dan in 2015. Hij moest alleen
meer gewicht meenemen.
Zijn 20-40min waardes zijn wel nagenoeg gelijk. En dat is vergelijkingsmateriaal waar we wat mee kunnen.
namelijk tijdritten vergelijken. Want
bij tijdrijden gaat het om twee dingen. Zo veel mogelijk vermogen
trappen en zo weinig mogelijk luchtweerstand hebben. Nu is Froome een
zeer begenadigd tijdrijder, hoe was
dat in 2007? In dat jaar deed Froome
mee aan het WK voor belofte. Waar
hij 41e van de 70 deelnemers werd,
tijdens de door Lars Boom gewonnen tijdrit. Niet heel uitzonderlijk
dus. Daaruit kunnen we dus opmaken dat Froome sinds die tijd veel
aerodynamischer op zijn tijdritfiets
zit. Of dat de fiets veel aerodynamischer is. Of de data uit 2007 klopt
niet (voor de mensen met een heel
goed geheugen, dat was niet het WK
waarop Froome tegen een verkeersregelaar op reed, dat was 2006).

Massa, kg
77

VO max, ml/
min/kg
62.3

Gebruikt Froome Doping?
Het doel van Team Sky met deze
testen was , ten eerste onderzoeken
waarom hij zo bizar hard omhoog
kan fietsen. Maar antwoord geven
op die vraag kan je, met deze gegevens, niet. Er missen zoveel verschillende factoren in deze vergelijking.
Zo wordt er niets gemeld over de
efficiëntie van zijn lichaam, waarmee
ik bedoel hoeveel watt hij produceert met hoeveel zuurstof, op elk
moment van een stappentest. En
daarnaast: één test is geen test.
Zeker, zijn VO2max is echt heel hoog
en hij kan heel erg veel vermogen
produceren over 20-40 minuten.
Maar laat er zijn renners met een
veel hogere VO2max bekend (Mads
Pedersen, remember the name!) En
ook zijn er genoeg andere profwielrenners die 420 watt kunnen wegtrappen over 40 minuten.
Het tweede doel van Sky was aantonen dat Froome geen doping gebruikt. Hoe dat zou moeten is onduidelijk, maar onduidelijkheid past wel
in het straatje van Sky. Froome heeft
veel talent, hij zou deze waardes best
kunnen halen zonder doping. Maar
als ik doping ga gebruiken, dan zou
ik deze waardes kunnen halen. Toegegeven, ik zou heel erg veel doping
moeten gebruiken, maar het zou
kunnen.
Oja, misschien leuk. De waardes van
de auteur:

Peak power,
watt
370
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20 min power,
watt
320
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NIEUWJAARSTOERTOCHT - Cor Rentenaar
Onze redacteur Cor Rentenaar heeft meegereden met de nieuwjaarstoertocht 2016, en heeft hiervan verslag gedaan!
Eindelijk was het weer zover: mijn tweede Domrenner toertocht stond op de
programma! Dit keer had de toercommissie een nieuwjaarstocht georganiseerd. De 113 kilometer lange toertocht
voerde ons langs een aantal ‘Nieuwe’
plaatsen. Zo werden onder andere
Nieuwegein, Nieuwerbrug, Nieuwerbrug aan de Rijn en nog vele andere
Nieuwe plaatsen aangedaan.
Nadat alle deelnemers zich hadden
verzameld bij Olympos konden we
vertrekken richting de eerste ‘Nieuwe’
plaats, namelijk Nieuwegein. Een toertocht zou een toertocht niet zijn zonder
verkeerd te rijden, niet dat er vaak verkeerd gereden werd maar zo nu en dan
geeft een Garmin
niet echt duidelijk
aan welke kant je nu
op moet.
Net als tijdens de vorige toertocht was
er weer iemand die
het patent lek rijden
had geclaimd, dit
keer was Heerco de
gelukkige: hij reed
maarliefst drie keer
lek. Vergeleken met
de vorige toertocht
was het dit keer toch
echt te wijten aan de
wegomstandigheden volgens Heerco.
Gelukkig was hij niet
de enige die lek reed. Ik hoor mezelf
nog zeggen: “Nee ik rijd nooit lek dat
gebeurt mij namelijk niet”. En ja hoor
15 km voor het eind gebeurde het mijn
ook.
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Ondanks dat er weer een aantal keer lek
gereden werd bleef iedereen vol goede moed op elkaar wachten. Iedereen
was ook niet te beroerd om elkaar een
handje te helpen met het wisselen van
de binnenbandjes.
Helaas konden de tussensprints niet
ontbreken en werd er steeds twee kilometer voor het volgende ‘Nieuwe’
plaatsje een sprintje afgelegd. De wind
zorgde zo nu en dan voor mooie zetjes
in de rug. Helaas waren niet alle stukken tijdens de tocht met windje mee.
Hier werd echter al snel een oplossing
voor gevonden door Chiel en Fernand
op kop te laten rijden zodat zij de rest

uit de wind konden houden.
Nadat de bewolking in de ochtend had
plaatsgemaakt voor een middag zonnetje, werd maar weer eens duidelijk
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hoe mooi Nederland is om te fietsen.
Wat mij persoonlijk altijd aanspreekt zijn de overgangetjes in de
omgeving. De ene keer fietsten we
met onze snufferd tegen de wind
in op een dijkje. Terwijl we aan het
einde van de tocht nog door een
stukje bos fietsten.
Toen het einde van de tocht in
zicht kwam werd het verlangen na
oliebollen, warme chocolademelk
en glühwein steeds groter. Deze
toertocht moest toch goed worden
afgesloten bij Ivar thuis. Het studentenhuis waar Ivar woont leende zich hier namelijk prima voor. In
de keuken nam iedereen plaats om

dan eindelijk van die welverdiende
oliebollen en warme drank te genieten. Het updaten van Strava kon
hierbij niet ontbreken en er werd
meteen gekeken of er tijdens de
sprints de nodige K.O.M.metjes
(King of the Mountain) waren gehaald.
Buiten de lekke banden was het
een geslaagde nieuwjaars toertocht die voor iedereen goed te
doen was.
Uiteindelijk zijn naar mijn idee
lekrijden en af toe verkeerd rijden
toch de charmes van het wielrennen.

VALENTIJNSGEDICHT - Anoniem

Goddelijke Maikel,
Al vanaf het begin van mijn lidmaatschap bij de Domrenner zet ik een tandje bij
als ik jou voorbij zie komen.
Ik voelde het al meteen: jij bent de man van mijn dromen.
Je hebt de vaart er vaak goed in, iets waar ik enorm warm van word.
Dankzij jou is wielrennen een nog veel specialere sport.
Mag ik overigens zeggen dat het T-Mobile roze je onwijs goed staat?
Al vind ik je sowieso lekker, ook wanneer het om je paarse v-hals-shirt gaat
In de Tussensprint deed je de uitspraak dat je graag zonder zadel rijdt
Je moet weten dat dit mij als stille aanbidder enorm verblijdt
Naast je actieve leven op de fiets spot ik je ook graag in de Poema: oh god wat
kun jij swingen
Ooh lieve Maikel, ik kan me vaak amper bedwingen
Goddelijke, geile tijger, ik kan je echt niet weerstaan..
Vergeet dat romantische gedoe en laten we meteen maar tacxen gaan.
Voor altijd de uwe,
x
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VOORSPELLINGEN VOOR HET NIEUWE JAAR - Iedereen
Bij de nieuwjaarsborrel zijn voorspellingen voor het nieuwe jaar
verzameld. We hebben een overzicht gemaakt van deze voorspellingen. We zullen alle voorspellingen bewaren, en aan het einde
van het jaar zullen we kijken welke voorspellingen zijn uitgekomen!
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Moment van het jaar!
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