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Redactioneel - Evelien Bergman 
Lieve Domrenners, 

Eindelijk, het wielerseizoen is nu echt van start gegaan. 
De benen worden weer geschoren en het #snelpak 
weer uit de kast gehaald. Zelfs het weer zat mee de af-
gelopen weken en ook ’s avonds kan er weer gefietst 
worden. De maandagtrainingen werden dan ook druk 
bezocht.

Naast het starten van de trainingen is ook het wed-
strijdseizoen weer van start gegaan. Begin april vond 
de ploegenprestatie plaats waarbij de wedstrijdrenners 
schitterden in hun nieuwe tenue. Voor de licentiehou-
ders ging het seizoen van start met het licentiehou-
dersweekend, hier heeft Luuk een mooi verslagje over 
geschreven. 

Na het weekend was het tijd voor het echte werk: de 
eerste wedstrijden werden gereden. Tijdens de eerste 
twee studentencups heeft de Domrenner zeer goed 
gepresteerd. In Delft won Michiel de cup onder de niet-
licentiehouders en werd Luuk tweede bij de licentie-
houders. Ook de dames hebben succes: in Amsterdam 
werd Simone eerste en reden Amy en Geerte zich in 
de top tien. Ook de eerste ploegentijdrit voor de Dom-
renner is uitermate sterk gereden: Mart, Jasper, Bas en 
Menno werden hier eerste. 

Naast deze wedstrijden werden er ook andere inspan-
nende wieleractiviteiten ondernomen, waaronder Pa-
rijs-Roubaix. In deze editie is onder andere iets over de 
ervaringen hiervan te lezen. 

Naast training om tot zulke goede prestaties te komen 
is een goede voeding ook niet onbelangrijk. Hier heeft 
Koen een stukje over geschreven. In deze editie heeft 
wedstrijdrenster Anne de tussensprint afgelegd. Daar-
naast heeft Leon wat geschreven over wielrennen en 
zijn studie (civiele techniek) en is er deze editie een foto 
te vinden van maar liefst twee Domrensters! Geniet van 
deze editie!

De redactie  
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VAN DE VOORZITTER - Michiel Sanders

Het is mei. De maand van het kamp der kampen, urenlang zwoegen tegen de Wal-
loonse glooiingen, of moet ik het bergen noemen? Trois-Ponts maakt zich klaar voor 
de komst van 32 gelukkige Domrenners. Want dat zijn het. Dit jaar was de inschrij-
ving niet als een grabbelton op de vrijmarkt op Koningsdag waar je altijd prijs hebt, 
maar neigt het steeds meer naar een inschrijving met de winkans van de staatslote-
rij. Wat een run was er op de bedjes verspreid over de vele kamers van het huis waar 
we al vele jaren vertoeven.
 
Het geeft wat mij betreft mooi weer hoe het momenteel staat binnen de Domren-
ner. Veel leden zitten graag op de fiets. Zo graag, dat er regelmatig in drie groepen 
gefietst wordt tijdens de trainingen, omdat de groepen anders te groot worden.  
Ook wordt er al lekker gekoerst met mooie resultaten, de damesploeg is ontzettend 
enthousiast aan het fietsen, de tijdritcompetitie kent een ongekend groot deelne-
mersveld tijdens de eerste editie, studentencups leveren mooie resultaten op, klas-
siekers worden in Domrenner-geel verreden en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dit enthousiasme kan ik als voorzitter natuurlijk alleen maar omarmen, waar het 
dan ook precies vandaan mag komen. Zelf merk ik in ieder geval dat ik zelf ook 
steeds enthousiaster wordt naar mate ik meer op de fiets zit, omdat je er ook beter 
door wordt en het op die manier ook steeds meer leuk dan zwaar wordt. En het 
mooiste is als je dat enthousiasme ook weer over kunt brengen op anderen.
Ook in dit buitenblad lees je daarom weer verslagen en ervaringen van Domrenners 
die de afgelopen maanden leuke, spannende, slopende, en uitdagende activiteiten 
hebben beleefd, en kun je je oriënteren op toekomstige doelen, of gewoon eens 
aan iets leuks deelnemen wat nog niet in je agenda stond genoteerd. 

Ik wens je weer veel leesplezier!
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Op de vrijdagmiddag bestegen alvast 
5 Domrenners hun aluminium/carbon 
ros om de 100 km tussen het drukke 
Utrecht en het idyllische vakantiepark 
in Holten (alwaar we in een heuse cam-
pingcultuur terechtkwamen) af te leg-
gen. 

“Vooral Vincent genoot erg van 
de ‘lekker op de camping in Ne-
derland’-sfeer (en wilde graag 
aan de 100 km komen), en be-
sloot dan ook nog een groot 
rondje over het park te rijden bij 
aankomst.” 

Tijdens het eten, wat voor sommigen 
vooral bestond uit droge, klonterige 
rijst, kwamen de overige licentiehou-
ders langzaam binnengedruppeld. 
Daar waar Guy en Jacco de warmte van 
de trein op hadden gezocht, besloten 
Daan, Robert en Bas om in het donker 
de 100 km richting Holten op de fiets af 
te leggen. Nadat de avond gekenmerkt 
werd door wat kaartspel-
letjes en wat lachwekkend 
slechte MTV-programma’s, 
ging iedereen op tijd onder 
de wol om volledig fris aan 
de start van de trainings-
koers in Deventer te staan, 
welke maarliefst 2 uur zou 
duren.

Fris, dat is ook meteen het 
tweede woord dat bij me 
opkomt over de zaterdag, 
na regen. Al voor we op het 
trainingsrondje in Deventer 
aankwamen zag iedereen 
eruit alsof we zojuist door 

de modder hadden gerold, doordat de 
weg zeiknat was en we in een enorme 
plensbui terecht kwamen. 

Eenmaal aangekomen op het parcours, 
toonde Robert wederom aan een ge-
weldig veldrijder te zijn door zeer 
soepel over een slootje naar de start 
te springen. Vanaf het vertrek werd er 
meteen vol doorgetrokken, wat in com-
binatie met de weersomstandigheden 
zorgde voor een slagveld. Na een uur 
zaten er al wat Domrenners zichzelf op 
te warmen bij het kacheltje in het club-
huis, terwijl anderen nog zand en water 
aan het happen waren op het parcours. 

Uiteindelijk werd de wedstrijd door 
slechts 9 man uitgereden, waaronder 
Menno, Vincent en Luuk. Intussen was 
Jelmer weer helemaal warm en klaar 
om Vincent en Menno flink op de pijn-
bank te leggen op de terugweg. 

Van 20 tot 22 maart was het dan zo ver. Het licentiehoudersweek-
end 2015, wat volgens verhalen van velen legendarisch zou zijn, 
werd weer gehouden.

LICENTIEHOUDERSWEEKEND - Luuk Schuurmans

ZEIKNATTE TRAININGSWEDSTRIJD IN DEVENTER



Eenmaal terug in Holten was het vech-
ten om de douche, en na een stevige 
pastamaaltijd was het tijd voor de licen-
tiehoudersvergadering, alwaar de doe-
len van iedereen voor komend seizoen 
werden besproken. Hieruit bleek onder 
andere dat Peter dit jaar de Wageningse 
Muur gaat winnen, en dat Guy dit jaar 
het motto ‘Minder trainen, meer koer-
sen’ hopelijk succesvol toe gaat passen.

De zondag zou in het teken staan van 
‘La Primavera’ en rustig toeren over de 
Sallandse Heuvelrug, maar daar dach-
ten sommigen anders over. 

“Vanaf minuut 1 was het koers op 
de Holtenseberg, waardoor som-
migen al meteen ‘ontploften’.”

Vanaf de top was de rust wedergekeerd, 
waarna we nog flink wat heuveltjes 
meepakten om vervolgens af te sluiten 

met een open koers op de Holtense-
berg, welke op het nippertje gewonnen 
werd door Bas. 

Bij terugkomst in de huisjes werd on-
der het genot van een Duveltje en een 
flink bord pasta de finale van La Prima-
vera gekeken, waarna bijna iedereen de 
trein richting Utrecht pakte.

Het weekend werd voor mij en Jelmer 
op de maandag afgesloten met een re-
tourrit naar Utrecht, wat neerkwam op 
100 km tegenwind. Het weekend was 
perfect georganiseerd door Wouter en 
Peter, mede dankzij een overvloed aan 
eten (met name zakken chips). Al met 
al was het een zeer geslaagd weekend 
waarin iedereen het gezellig had en de 
nieuwe licentiehouders de veteranen 
van de ploeg beter hebben leren ken-
nen.

LICENTIEHOUDERSWEEKEND - Luuk Schuurmans

Als Domren
ner k

rijg
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WEDSTRIJDVERSLAG OMLOOP DER PEEL - Guy Frissen

Omloop der Peel, een klassieker, drie uur lang nerveus in een pe-
loton rijden. Veel chaos, valpartijen en bij wind altijd waaiers. Zo 
werd een klassieker mij altijd uitgelegd. Na 4 jaar Domrenner ging 
het dan eindelijk gebeuren. Tijdens het weekend van de Gold race 
gaan we met negen Blauw-Gelen de Omloop der Peel rijden.
De Peel is een tweedaagse wedstrijd, 
twee dagen zo’n 125 km koersen, twee 
dagen maximaal bezig zijn met de wie-
lersport. Dat houdt in dat je zaterdag-
ochtend begint met 250gram droge 
pasta, 6 volkoren boterhammen met 
stroop en een riante bak kwark met 
muesli. 

Vervolgens pak je al je spullen in en 
neem je hetzij de trein, hetzij de auto 
naar het Brabantse land. Tijdens de 
reis haal je de bak pastasalade of staaf 
peperkoek tevoorschijn. Niet kauwen, 
maar stouwen en let vooral niet op de 
medereizigers, die verbaasd elke hap 
volgen. Tot zover ging het goed, glu-
cosepeil check (in principe is dit mijn 
ritueel voor elk criterium en veel eten is 
nooit een probleem geweest).

Inmiddels ben ik gearriveerd in Hôtel 
5 étoiles Marsmans te Valkenswaard. 
De Brabantse gastvrijheid kent geen 
grenzen, dat is vast en zeker via de Lim-
burgse genen van ôs pap de familie in-
geslopen.

“Leuk weetje: De Marsmannetjes 
zijn zowel familie van meervoudig 
Nederlands kampioen in de jaren 
50 Sjefke Janssen, als dat ze aan-
getrouwde familie zijn van drievou-
dig olympisch kampioen Anky van 
Grunsven.”

Samen met Daan rijd ik 20km naar de 
start in Someren. Voor Daan is het nog 
steeds de pijn verbijten na zijn val een 
week eerder in Lexmond. Niet goed 
voor de motivatie dit, desalniettemin 
zou later blijken dat hij de eerste dag 
prima doorkomt. 

Aangekomen in Someren ontmoeten 
we de rest en spelden we onze rugnum-
mers op. Jaaah, rugnummerS. Super 
vet, na het rijden met een kaderplaatje 
voel je je met twee rugnummers op je 
zakjes nog meer een echte coureur.

Dan de koers: wat moet je erover zeg-
gen. Het is inderdaad nerveus, chao-
tisch, hectisch, veel geschreeuw en een 
redelijk hard tempo. Zolang de wind 
op kop staat, blijft het echter makkelijk 
vertoeven in de buik van het 143 man 
grote peloton. Je bent vooral bezig met 
plekje voor plekje naar voren te kruipen 
en jezelf niet teveel in de verdrukking te 
werken. Na het keerpunt zie je zijwind 
het peloton de wil opleggen. Een typi-
sche vorm waarbij er bolletjes afgewis-
seld worden met lange linten. 

Door de wind rijd ik langs het peloton 
naar voren. Hier en daar zie ik een geel 
shirt opgesloten in de groep. Na een 
tiental minuten zijwind trekken ze voor-
aan hard door. Een kopgroep zonder 
Domrenners rijdt weg. Het peloton valt 
stil en de koplopers zouden we pas na 
de finish weer terugzien. 

In het peloton ging het er vervolgens 
weer nerveus aan toe. Hier en daar een 
valpartij of een klapband verhogen je 
adrenalinepeil. Na twee uur koersen 
gaat het tempo op de plaatselijke om-
lopen weer de hoogte in. Op de smalle 
wegen breekt alles weer uit elkaar. Luuk 
en Robert blijken de sterkste Domren-
ners te zijn en proberen af en toe weg te 
rijden. Tevergeefs, uiteindelijk sprinten 
we in dezelfde tijd naar de finish.
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WEDSTRIJDVERSLAG OMLOOP DER PEEL

Na de meet merk je pas dat je inder-
daad enkele renners een tijdje niet ge-
zien hebt. Jelmer, Peter en Niels konden 
niet mee met het peloton toen het op 
de kant ging. Maar goed, morgen weer 
een dag. 

Eenmaal aangekomen bij huize Mars-
mans begint het herstellen. Kwark, dou-
chen, eten, veel eten, heerlijk eten. We 
werden goed verwend door ôs mam, 
die drie verrukkelijke pastamaaltijden 
had bereid. Kip, vis en scampi’s. Ja, dan 
pak je nog een bordje extra. Lekker 
uitbuiken, het wedstrijdplan voor de 
volgende dag bespreken en paaseitjes 
eten. Iedereen ging vroeg naar bed 
voor dag 2. 

’s nachts schijnt Luuk gedroomd 
te hebben dat hij zonder ban-
den reed, Vincent over kippen en 
scampi’s en Jelmer dat ie de Peel 
won.

De volgende ochtend begint het kool-
hydraten stapelen opnieuw alsof je 
reeds een maand uitgehongerd bent. 
Maar niet zo studentikoos als je gewend 
bent. Een superdeluxe ontbijt met ge-
bakken eitjes, warme broodjes en kavi-
aar. 

Op dag twee stond er een stuk minder 
wind waardoor iedereen veel makke-
lijker in het peloton zat en er minder 
mensen moesten lossen. Vooral Luuk 
was constant op de voorste posten te 
vinden. Af en toe geflankeerd door Vin-
cent, mezelf of Jelmer, die zijn benen 
weer volledig terug gevonden had na 
gisteren. 

Op de plaatselijke omloop ging het 
weer los. Veel chaos met enkele val-
partijen. Niels en Daan behoren tot de 
slachtoffers, waar Daan nu nog de na-
weeën van voelt, vooral in zijn beurs. 
De finale kort samengevat: een groepje 
reed weg en de overgebleven Domren-
ners sprintten bij de voorste gelederen.

Volgens mij ben ik het maximaal aantal 
woorden ruim overschreden. Rest mij 
nogmaals de familie Marsmans te be-
danken voor de warme ontvangst en 
lieve zorgen tijdens het weekend. Het 
heeft ons absoluut wat Watts bespaard. 
Verder kunnen we stellen dat het een 
mooi wielerweekend was voor de Dom-
renner, waar enkele renners met succes 
hun eerste klassieker hebben uitgere-
den en er een brede basis is voor een 
mooi seizoen.

DE DOMRENNERS IN DE OMLOOP

LUUK PROBEERT NOG AAN TE VALLEN
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DAMESWEDSTRIJDVERSLAG STUDENTENCUP - Simone Emens

Op zaterdag 2 mei stond alweer de derde wedstrijd van de Studen-
tencup op het programma. Dit keer zou de wedstrijd plaatsvinden 
in Ede. De edities in Delft en Amsterdam waren goed bezet door 
de Domrenners, bij zowel de mannen als de vrouwen. Ook van-
daag zouden er weer veel Domrenners aan de start staan. Zeker 
de groep dames zou erg geel gekleurd zijn. Ondanks het deprime-
rende weer van de afgelopen week, scheen vandaag het zonnetje 
en de sfeer zat er goed in.
De dames mochten om 12:00 uur de 
spits afbijten op het parcours van WV 
Ede. 

“Het is een klein rondje met twee 
scherpe bochten, wat voor sommi-
gen van ons (ik spreek namens 
mezelf) nog best een uitdaging 
(lees: in je broek schijten) zou 
zijn.” 

Echter, de wedstrijd verliep erg lang-
zaam. Niemand durfde echt het voor-
touw te nemen. 

Namens de Domrenner was het Anne 
die vaak het peloton op sleeptouw 
nam en het tempo er probeerde in te 
houden. Ook Jill en Geerte waren, met 
name in de laatste ronden, vaak voorin 
te vinden. 

Niet ver voor het einde vond er een val-
partij plaats na één van de nasty bocht-
jes. Met nog 5 ronden te gaan was de 
hele groep nog bij elkaar. Pas in de laat-
ste 2 á 3 ronden ging het tempo ietsjes 
omhoog. 

In de laatste ronden kwam Belle (het 
bochtenbeest) naar voren en zat ook Si-
mone de gehele tijd voorin. Één ronde 
voor het einde werd er voorin de groep 
een mooi treintje  gevormd door Jill, 
Geerte, Belle en Simone. 
Met nog een halve ronde te gaan reden 
Belle en Simone weg. Bij de verschrik-
kelijke U-turn ging Belle als een malle 
en reed heel sterk weg, waarna Simone 

nog wel ietsjes terug kwam maar uitein-
delijk tekort kwam tot aan de finish en 
Belle met een mooie solo over de finish 
kwam juichen. 

Helaas kwam er 10 meter voor finish 
ook nog iemand over de inmiddels flink 
verzuurde Simone heen, waardoor zij 
genoegen moest nemen met het brons. 

Al en met al mogen we als Domrenner 
Dames trots zijn op deze dag! Iedereen 
heeft haar uiterste best gedaan en we 
hebben ons zeker in the picture gere-
den met ons gele geweld!

DOMRENNERDAMES BELLE EN SIMONE OP 
DE PLAATSEN 1 EN 3
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Ik (Matijn) ben vrijdagochtend samen 
met Max, Joel en Papi naar Frankrijk ge-
reisd, de rest volgde later die dag. We 
hadden een F1 hotel geboekt bij Cam-
brais, op ongeveer 30km van het start-
punt Busigny. 

Bij aankomst bij het hotel was het met-
een duidelijk, dit was het schraalste ho-
tel waar ik ooit in zal overnachten. De 
kamers waren ongeveer 8m2 en in die 
ruimte moesten 3 mensen slapen en 3 
fietsen staan, er waren gedeelde wc’s en 
douches en alles stonk. 

“We kwamen al gauw tot de con-
clusie dat het hotel zeer waar-
schijnlijk een afwerkplek was, 
dit idee werd versterkt toen er ’s 
nachts maar auto’s af en aan 
bleven rijden.”

Na een heerlijke nacht slapen was het 
dan zo ver, we gingen Parijs-Roubaix 
rijden! Maar eerst moest er nog ontbe-
ten worden. Dit ging weer zoals het met 
wielrenners hoort te gaan, al het brood 
wat aanwezig was werd geclaimd en in 
stukken gesneden. De hele ontbijttafel 
werd door ons ingenomen en iedereen 
propte zich zo snel mogelijk vol, dit om-
dat we een beetje haast hadden om op 
tijd bij de start te komen. 

Na het ontbijt werden de fietsen op de 
auto’s geknoopt en konden we op weg 
naar de start. Na ongeveer een kwartier 
rijden was de auto van Yohan ineens 

uit de achter 
spiegel ver-
dwenen. Een 
belletje naar Reinier maakte bij ons dui-
delijk dat er een klein probleempje was, 
de fiets van Yohan  was van de auto af-
gewaaid. Gelukkig bleek de schade mee 
te vallen en kon Yohan alsnog fietsen. 
De tomtom van Michiel bleek ook niet 
erg goed afgesteld, want deze stuurde 
ons alvast over de eerste kasseienstrook 
van de dag. 

Om vijf voor negen  waren we dan ein-
delijk aangekomen in Busigny, hebben 
we snel ons startnummers opgehaald 
en konden we op weg voor onze tocht 
van 170km waarvan 52.7km kasseien. 

Toen we eindelijk allemaal op de fiets 
zaten was het al bijna half 10, maar wei-
nig van ons waren nog wakker, de aller-
eerste afslag werd door bijna iedereen 
gemist. Na teruggefietst te zijn hebben 
we onze weg hervat en kon ons avon-
tuur beginnen. 

“Al na 13km stond de eerste kas-
seienstrook op het programma en 
daar kwam ik er al snel achter 
waarom het de hel van het noor-
den genoemd werd.”

De eerste strook was namelijk ‘slechts’ 
een drie sterren strook maar in mijn 
ogen was het meer een vijf sterren 
strook. Vanaf toen wist ik dat het echt 
een helse tocht zou worden. 

PARIJS-ROUBAIX CHALLENGE - Matijn Straatsma

Zaterdag 11 april 2015 was het zover, de Paris-
Roubaix Challenge 2015. Met 9 Domrenners 
(Henri, Jacco, Joel, Jorik, Maikel, Michiel, 
Papi, Yohan & Matijn), Max en drie Chauf-
feurs (Vader van Michiel, Vader van Yohan en 
Bankie) reisden we af naar Noord-Frankrijk 
voor de hel van het noorden.
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PARIJS-ROUBAIX CHALLENGE

Naarmate het avontuur vorderde be-
gon het geklaag over de zere handen 
en dat soort dingen. Na ongeveer 60km 
kwam de eerste vijf sterrenstrook, het 
bos van Wallers. Dit was het allereerst e 
moment waarop ik dacht ‘Waarom doe 
ik dit!’ en tijdens deze strook heb ik er 
serieus over nagedacht om af te stap-
pen. Alles trilde zo erg en ik wist abso-
luut niet meer waar ik mijn handen hou-
den moest, ik zat bijna te janken op m’n 
fiets. Overigens leverde deze strook wel 
de mooiste foto van de dag op! 

Op deze strook had Jacco ook voor de 
2e keer lek gereden en was er een klein 
onderdeel in zijn voorvork afgebroken. 
Hierdoor besloot hij om 2 stroken later, 
waar de volgauto’s stonden, de strijd te 
staken.

Met 9 man vervolgden we hierna weer 
ons weg. Ondertussen hadden al meer-
dere mensen een keer lek gereden en 
hadden we dus al heel wat vertraging 
in onze strijd. Papi kreeg het vervolgens 
voor elkaar om niet op een kasseienst-
rook maar in een fietserstunneltje waar 
2 kleine drempeltjes lagen op zijn plaat 
te gaan. 

Na ruim 110km ‘koers’ begon ik me ver-
rassend genoeg steeds beter te voelen 
en kreeg ik weer iets meer lol in het 
fietsen. Dit werd helaas weer snel de 
kop ingedrukt toen we in een zware 
hagelbui van ongeveer vijf minuten te-
rechtkwamen. Dit zorgde ervoor dat er 
niet meer door de gootjes gereden kon 
worden en dat de kasseien ontzettend 
glad waren. 

“Er gaan verhalen dat Jorik toch 
geprobeerd heeft het gootje te vol-
gen en vervolgens een plas van 
15-20cm diep tegenkwam.”

Na al deze avonturen bleven er nog 
twee vijf sterren stroken over, Mons-en-
Pévèle en het Carrefoure de l’Arbe. Eer-
lijk gezegd heb ik niet echt doorgehad 
dat we over Mons-en-Pévèle heenre-
den… Maar het Carrefoure de l’Arbe zal 
ik zeker nooit vergeten! 
Van ver af waren al enorme rijen met 
campers te zien die hun plekje voor de 
volgende dag langs het Carrefoure al 
hadden geclaimd. Het Carrefoure lag er 
ook weer erg slecht bij, maar gelukkig 
kon je door het gootje rijden. Dus zo ge-
zegd zo gedaan, dit leverde me echter 
een rol over m’n fiets het weiland in op 
omdat ik met mijn voorwiel tegen het 
opstaande randje aanreed. 

Ook ergens rond die tijd, volgens mij 
iets ervoor was Maikel met zijn kop op 
de kasseien geklapt door weer uit het 
gootje proberen te springen, dit lever-
de op het Carrefoure de volgende beel-
den op: 

Na het Carrefoure hadden we de strijd 
bijna gewonnen. Na het Carrefoure wa-
ren er nog drie stroken maar deze had-
den maximaal twee sterren. 

JOEL PIST OP HET BOS VAN WALLERS



13Het Buitenblad - nummer 4 - jaargang 2014-2015

PARIJS-ROUBAIX CHALLENGE

Daarna kwam het moment waarop je de hele dag op had 
gewacht, het oprijden van de wielerbaan in Roubaix. Een 
droom die uitkomt voor elke wielrenner! 

Na 170 lange kilometers en ongeveer 9 uur, zat onze epi-
sche tocht er dan eindelijk op, en iedereen was het ermee 
eens: ‘Een keer en nooit weer!’. 

“Dit resulteerde in een enorme hongeraanval 
bij vrijwel iedereen, wat een plundering van de 
dichtstbijzijnde snackbar opleverde.”

Met patat voor een heel weeshuis en allerlei andere 
snacks namen we de hele snackbar over. Na dit vreetfes-
tijn was ons avontuur dan echt afgelopen en gingen we in 
de auto naar huis toe. Moe en met zeer verkrampte han-
den, maar ook erg voldaan waren we rond 10 uur weer 
terug in Utrecht om lekker in ons bedje te gaan liggen. 
Matijn Straatsma

MAIKEL NA ZIJN VAL OP DE 
CARREFOURE DE L’ARBE
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Mannenploeg:  Mijn mening van de mannenploeg is sterk veranderd na 
de poster in het buitenblad. ;) Voorheen zag ik de mannen alleen voorbij flitsen op 
de fiets, maar nu kan ik ze boven mijn bed gewoon eens rustig bekijken.

Rekenen:   Over rekenen wil ik liever niet praten. Het is een soort 
zwart gat in mijn pabo carrière. (Even kort: voor de pabo moet je voor je Prope-
deuse een taal en rekentoets halen). Na vijf keer heb ik hem eindelijk gehaald, ik 
kan je zeggen dat je dan best begint te twijfelen aan je intelligentie. Maar ach, als 
zelfs enkele ministers falen op de rekentoets…

Eerste wedstrijd:  Mijn eerste studentencup was in Delft. Ik wist totaal niet 
wat ik kon verwachten, wat ook bleek nadat ik de halve wedstrijd op mijn binnen-
blad had gereden, toch ben ik zelf best tevreden voor een eerste keer. Helaas door 
een fout bij de start heb ik het peloton niet gehaald, maar ik heb er lekker achter-
aan gezeten. Een goede eerste ervaring!

Droomvakantie:  Dat is in ieder geval geen fiets vakantie! Voor nu is mijn 
droomvakantie Griekenland, op het scootertje van strandje naar strandje waar ik 
vervolgens van 10 tot 7 in de avond lig te bakken. Van de zee en het strand kan ik 
eigenlijk geen genoeg krijgen…en van de cocktails eigenlijk ook niet!

TUSSENSPRINT - Anne van der Leeden

Dat deze gezellige domrennerdame goed kan praten wisten we al. 
Tijdens de studentencups liet ze zien dat ze ook goed kan fietsen. 
We vroegen Anne haar mening over vier begrippen.
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VOEDING EN WIELRENNEN - Koen Veenenbos

Het eetpatroon van de normale Neder-
lander is gericht op de schijf van vijf. Dit 
geld eigenlijk ook voor wielrenners. Zo 
is het goed veel volkorenproducten, 
rijst en aardappelen te eten, omdat je 
hier het meeste energie uit kan halen. 
Door daarnaast minstens twee stuks 
fruit, ongeveer 200 gram groente een 
stuk vlees of vis en een aantal porties 
melkproducten, zoals het bekend bakje 
kwark van Peter, te eten kom je op een 
mooie balans van voeding voor één 
dag. Tot zo ver niet veel verschillende 
punten met de gewone medemens. 

Tijdens het wielrennen moet er natuur-
lijk ook gegeten en gedronken worden. 

“Per uur dat er wordt gefietst 
moet er één bidon worden leeg ge-
dronken. Om het vocht sneller te 
laten opnemen is handig om een 
klein beetje zout in het water te 
doen.” 

Dit zorgt er ook voor dat je niet om de 
haverklap een plaspauze moet houden. 
Er is natuurlijk ook een maximum wat 
je lichaam aan vocht kan verwerken 
per uur en dat is ongeveer één liter. Het 
heeft dus ook geen zin om meer te drin-
ken.

Naast het drinken moet er natuurlijk 
ook gegeten worden onderweg. Hierbij 
heb ik het dan niet over de tussenstops 
om de terrasjes, maar over het eten op 
de fiets. Eén lichaam heeft voor onge-
veer anderhalf uur koolhydraten en 
daarna is de voorraad dus op. Daarom 

is het dus belangrijk dat je deze aanvult 
met bijvoorbeeld een mueslireep, kren-
tenbol of een plakje ontbijtkoek. Net 
als voor het drinken is er ook een maxi-
mum aantal koolhydraten dat je tijdens 
het fietsen kan verwerken. Dit is onge-
veer 60 gram per uur.

Mocht je nou fanatieker gaan wielren-
nen dan kan je ervoor kiezen isotone 
dorstlesser in je bidon te doen dit zorgt 
voor een nog snellere opname van de 
koolhydraten. Voor lange tochten blijft 
het echter wel beter om ook iets eet-
baars mee te nemen, want er is een 
moment dat je maag natuurlijk gewoon 
leeg is. 

Recept bananenpannenkoekjes

Dit is een super makkelijk maar wel 
goed recept door de vele eiwitten en 
koolhydraten. Zelfs mensen die niet 
goed kunnen koken kunnen zo nog een 
goede maaltijd maken voor de lunch of 
na een training. 

Voor sommige wielrenners is voeding een bijzaak. Zij wielrennen 
gewoon, omdat ze het leuk  en gezellig vinden om met anderen te 
rijden, om in beweging te zijn en misschien ook wel om een paar 
kilootjes kwijt te raken, maar dit laatste lukt niet zonder ook op je 
voeding te letten. Daarom krijg je vandaag wat meer te weten over 
hoe om te gaan met eten voor, tijdens en na het wielrennen

SOMS IS PATAT NA EEN KOERS NET ZO 
LEKKER , TE ZIEN NA OMLOOP DER PEEL
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VOEDING EN WIELRENNEN

De ingrediënten hieronder zijn voor ongeveer zes 
pannenkoekjes.
- Eén rijpe banaan
- Twee eieren
- Kaneel

Bereiding:
Snijd de banaan in stukjes in een kom. Voeg de eieren 
en 1 á 2 theelepels kaneel aan toe en prak dit geheel 
goed door elkaar tot een glad papje. Zet een koeken-
pan op het vuur, doe hier een beetje olie in. Giet een 
beetje van het mengel in de pan. Laat de pannenkoek-
jes voor ongeveer 4 minuten op zacht vuur gaar bakken en keer ze als ze goud-
bruin zijn geworden voorzichtig om. De andere kant is in ongeveer één minuut 
klaar. Nu kun je genieten van een lekkere en goede maaltijd. 

PROEVERIJ SPORTVOEDING WIELRENNEN - Els Kolfschooten

Met een mooie delegatie Domrenners 
gingen we vrijdagmiddag 24 april rich-
ting Amsterdam Amstel. Ondanks het 
mooie weer waren we toch met een 
leuk aantal.

Daar aangekomen had Matthias voor 
ons een mooie presentatie in elkaar 
gezet over dingen die belangrijk zijn 
betreffende sportvoeding. Hij begon 
ermee dat je eigenlijk eerst moet zor-
gen dat je basisvoeding goed is, zoals 
je normaal ontbijt, lunch en avondeten. 
Pas daarna kun je overstappen naar 
sportvoeding en eventueel naar sup-
plementen. 

Daarnaast zijn er een aantal dingen 
waar je op moet letten bij het aan-
schaffen van goede reepjes, gelletjes of 
sportdranken. Hoe lang ga je bijvoor-
beeld fietsen, hoe intensief, is het een 
toertocht of een wedstrijd? De fijne 

kneepjes hiervan heeft hij ons uitge-
legd, je had er bij moeten zijn om deze 
fijne tips mee te kunnen krijgen ;). 
Hierna kon het proeven beginnen! Mat-
thias had verschillende gelletjes voor 
ons klaar staan, grappig om eens te zien 
welke kleur ze echt hebben. Het zal je 
soms verbazen! De meeste gelletjes zijn 
namelijk gewoon doorzichtig van kleur, 
anderen zijn heel dun of juist meer een 
papje. Ook konden we verschillende 
reepjes proeven, dan merk je wel dat 
sportreepjes toch wat anders zijn dan 
de muesli repen van de appie. En als 
laatste nog wat verschillende sport-
dranken, waarbij er onderscheid werd 
gemaakt tussen hydratiedranken, ener-
giedrankjes of hersteldranken. 

Het begon goed met de gelletjes waar-
bij de een iets heel lekker vindt, wat de 
ander absoluut niet lust. 

Graag wil je wel online sportvoeding kopen, maar heb je geen 
idee wat nu echt lekker is. Om te voorkomen dat je met een hele 
pot thuis zit die je eigenlijk niet lekker vindt, was besloten om een 
proeverij te organiseren met onze sponsor Sportvoedingwielren-
nen, zodat je daarna weet wat je kan bestellen.
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PROEVERIJ SPORTVOEDING WIELRENNEN

DOMRENNERAGENDA

Mei 2015
8/9/10 - Ardennenkamp 

12 - Pubquiz Grand Départ @ Café Rex
16 - IJsselmeerrondje

23 - Ga Toch Fietsen clinic @ NEB
26- Domrennerborrel

26- Datediner
28 - Ladiestraining

31 - Utrechts Kampioenschap Tijdrijden op ’t Lint

Juni 2015
2 - Pubquiz Grand Départ @ Café De Donder 

6 - Klimtijdrit P+R Parkeergarage Uithof
6/7 - GNSK

13/14 TdF Wielerweekend

“Net zoals bij de reepjes, al was 
er één waar iedereen het wel over 
eens was dat die niet lekker was! 
Die smaakte echt naar honden-
brokken zoals Amy dat mooi 
verwoordde.”

Om dat een beetje te compenseren 
kwam Matthias nog aanzetten met 
een gelletje dat smaakt naar appeltaart 
(Torq energiegel Apple Crumble) die 
viel erg goed in de smaak. Voortaan kun 
je dus de terrasjes met appeltaart en 
een kopje koffie overslaan en gewoon 
een gelletje nemen!

Er werd genoeg gedronken en we leer-
den dat een chocomelletje als herstel-
drank ook nog altijd erg goed is.

Om deze proeve- rij goed af te slui-
ten was van te- voren al bedacht 
om daarna ergens anders wat eten 
te gaan proeven. Met z’n achten zijn we 
naar de Italiaan geweest, restaurant 
Libero, waar we werden bediend door 
echt Italianen. Het eten viel bij iedereen 
goed in de smaak, we zaten niet eens 
vol na al die reepjes en gelletjes. 

Toch gingen we op tijd weer naar 
Utrecht, waarbij we Vincent nog kwijt-
raakte op het station. Hij wilde graag 
nog een pasta halen bij Julia’s. Omdat de 
rest  dacht die trein halen we toch nooit 
meer waren we weer naar de hal gelo-
pen. Verbazingwekkend had Vincent 
wel gewoon de trein op het nippertje 
gehaald, waardoor hij als enige met z’n 
pasta al op weg was naar Utrecht. 
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Eens per maand is het zo ver, een eten-
tje met de leden van Toerders 1.0. Er 
wordt gespannen uitgekeken naar die 
avond, vanavond was het de taak aan 
Koen om zijn kookkunsten te laten zien.

Zweetdruppeltjes parelden langs zijn 
voorhoofd terwijl hij verwoed de pijn-
boompitten, parmazano en basilicum 
door de blender heen haalde. We wer-
den vanavond verrast met een zelfge-
maakte pesto. Samen met de blinkende 
gnocchi, volzoete kerstomaatjes en 
heerlijke frisse sla lukte het hem een 
uitstekend diner neer te zetten. 

Natuurlijk ontbrak de meegebrachte 
wijn niet! En voor de minder alcoholi-
sche gestemde toerder na Koningsdag  
en -nacht had Lipton Leon gelukkig 
voor wat sprankelende bubbels ge-
zorgd in de vorm van Ice Tea. 

Al snel vlogen de anekdotes over tafel: 
Anne vertelde in geuren en kleuren 
haar koningsdag ritueel wat helaas te 
pikant is om hier verder over uit te wij-

den. Koen had de hele week weer lekker 
gegeodesideerd, een iets minder pikant 
verhaal maar daarmee niet veel minder 
interessant! 

Toen de Gnocchi voldaan naar binnen 
geslobberd was, kwam er een gastro-
nomisch hoogstandje op tafel. 

“De glas van het fruit, de romig-
heid waarmee het omgegeven 
was: iedereen vergat spontaan 
dat Gnocchi toch vaak wat zwaar 
op de maag ligt.”

Rijkelijk gevulde bakken met het toetje 
gingen rond. Mirella, die onder mom 
van het OV al wat laat was maakte ons 
wachten goed door een heerlijke soe-
pele witte wijn op tafel te zetten die het 
nagerecht perfect complementeerde. 
Niet voor iedereen want Lipton Leon 
zat nog steeds buitensporig te genieten 
van zijn sprankelende bubbels.

Zoals bij de meeste toerdersetentjes 
is het eten slechts het begin van de 
avond. Traditioneel wordt de maaltijd 
afgesloten met het toerdersspel. Een 
kaartspel dat speciaal ontwikkeld is 
voor de toerdersetentjes. Een spel waar 
spanning en sensatie in de lucht han-
gen, waar de ogen op elkaar gericht en 
zijn en strategie meer last dan lust. 

In de vijf rondes die het spel rijk is werd 
er hard tegen hard gespeeld. Er werd 
geschreeuwd een haastig van tactiek 
veranderd. 

 BB-DOET - Geert van Stam

Bij gebrek aan aanbod deze keer een iets andere BB-doet. Geert 
gaat vertellen hoe het eraan toe gaat op de Toerders 1.0 etentjes. 
Koen en ik (Leon) uit de redactie zijn daar namelijk lid van. Deze 
etentjes worden iedere maand vast georganiseerd en zo leren we 
elkaar steeds beter kennen. Wat gebeurt er nou bij zo’n etenje? 
Geert vertelt jullie dat graag in geuren en kleuren.

CREATIEF EN SMAKELIJK HOOGSTANDJE
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“Net als een maand eerder was 
het Anne die wederom die eind-
overwinning binnenhaalt. Vol 
geluk en met rode blosjes van 
trots op haar wangen nam ze 
de complimentjes in ontvangst, 
haar avond kon niet meer stuk.”

De avond prolongeerde zich met nog 
aantal kaartspellen en werd gelachen 
en gedronken tot in de late uurtjes. Tot 
dat het einde naderde, het einde waarin 
bepaald werd wie de volgende (on)ge-
lukkige zou zijn die zou koken voor de 
illustere gezelschap. 

Deze eindgame ontaardde vaak in he-
vig discussie en strijd want wie kon 
Koen overtreffen? Als goed Nederlands 

gebruik werd er gepolderd en er wer-
den compromissen gesloten waar ik op 
dit moment niet verder over zal uitwei-
den. 

Een avond vol gezelligheid, hoogstaand 
eten en altijd ruimte voor een goed ge-
sprek. En ware traditie die al sinds de 
oprichting van Toerders 1.0 in het leven 
is geroepen en die hopelijk nog een 
lang voortbestaan zal kennen. 

Ben je een nieuw lid en lijkt het je leuk dat 
wij als redactie een keer langskomen om 
onder het genot van eten kennis met je te 
maken en een mooi stukje te schrijven over 
jou dat in het volgende buitenblad komt ? 
Laat het weten door te mailen naar redac-
tie@domrenner.nl

 BB-DOET

DICHTENDE DAAN - Daan Marsmans

Beste organisatie van de Grote Ronde van ‘s Gravendeel,
afgelopen zondag reed ik in Omloop de Peel.
Daar was iemand die van achter op mij in reed,
wat ik hem ook verweet.
Al schold ik hem verrot,
mijn frame is kapot.
Ik kan hierdoor a.s. zondag niet aan de start staan,
maar ik ken wel iemand die graag in mijn plaats wilt gaan.
Dit is Menno van Hees, hij is van zo’n grote kwaliteit,
dat hij het verdient te starten als ik niet rijd!
Door miscommunicatie is hij niet ingeschreven,
maar met zijn aanwezigheid valt er meer te beleven.
Deze smaakmaker pur sang werd hier vorig jaar tweede,
In mijn ogen  is dat een goede reden!

Hopelijk is alles duidelijk, ondanks het gedicht,
Afmelding (en vervanging) vind ik ook een plicht.

Hopelijk krijgt Menno zo, om te starten, nog een kans,
Met vriendelijke groet, Daniel Marsmans

We weten allemaal dat Daan Marsman goed kan fietsen, maar hij 
is naast een fietstalent blijkbaar ook een (verborgen) dichttalent. 
Met onderstaand gedicht probeerde Daan de organisatie over te 
halen vervangen te worden door Menno van Hees bij de Grote 
Ronde van ’s Gravendeel.
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Allereerst een kleine introductie van 
mijn studie. Ik merk namelijk iedere 
keer weer dat er enthousiast gerea-
geerd wordt, maar mensen zonder 
technische achtergrond eigenlijk niet 
weten wat de studie inhoudt. Iedereen 
kan zich iets voorstellen bij een archi-
tect (bouwkunde), projectmanager (be-
drijfskunde) of planoloog, maar niet van 
een civiel techneut.
 
Nou civiele techniek is eigenlijk van alles 
een verdere uitwerking. Als civiel tech-
neut hou je je bezig met het ontwerp 
van zowel infrastructuur (o.a. wegen en 
spoor), constructies (o.a. gebouwen en 
bruggen) en water (o.a. dijken en slui-
zen). Er moet naast de vormgeving en 
de financiering ook gekeken worden 
naar of de plannen mogelijk zijn en of 
ervoor een technische uitwerking en 
ontwerp gemaakt kan worden. 

“Nu zal je vast denken: ‘Wat 
heeft dit nou met wielrennen te 
maken?’”

Nou er zijn in het verleden heel wat we-
gen aangelegd met nu een heel grote 
(wieler-)geschiedenis. Elk van deze 
moet ooit bedacht en ontworpen zijn 
en hierbij moet rekening gehouden 
worden met de hoeveelheid verkeer 
dat er gebruik van gaat maken, het ter-
rein en de omgeving waar je doorheen 
moet en wat de functie van de weg is. Ik 
zal een aantal van deze prachtige wie-
lerwegen beschrijven. Er zit vaak meer 
achter dan je denkt. 

Champs-Élysées
Wat beter om te beginnen met de straat 
der straten, de weg die al vele kampioe-
nen gekend heeft en die elk jaar weer 
te bewonderen is bij de Tour de France: 
De Champs-Élysées! Dit jaar is het zelfs, 
met de tourstart in Utrecht, in de slogan 
van ons bestuur gezet. 

De Champs-Élysées kennen we als één 
van de meest bekende straten van de 
wereld met daarnaast de in het oog 
springende Arc de Triomphe en de obe-
lisk bij de Place de Concorde. De straat is 
wel 70 meter breed en heeft 10 rijbanen 
met aan beide zijden grote bomenrijen 
en luxe winkels. Dit was alleen vroeger 
lang niet het geval. 

Bij het ontstaan van de Champs-Élysées 
waren het alleen maar velden en markt-
pleinen. Hier kwam in 1616 verandering 
in toen besloten werd dat er een lange 
avenue met bomen gerealiseerd moest 
worden. In het begin was dat een zand-
weg, maar naarmate de bomen groeide 
en het gebruik van de weg steeds inten-
siever werd groeide de straat mee. 

 WIELRENNEN EN JE STUDIE CIVIELE TECHNIEK - Leon Hoekstra

Inmiddels is dit een vaste rubriek in ons buitenblad en als laatste 
van de redactie mag ik dit maal een verband leggen tussen mijn 
studie en wielrennen. Op het eerste gezicht is het niet een per-
fecte match, maar er zijn wel degelijk connecties. Mijn studie is 
namelijk civiele techniek.
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Net als nu zijn er ook in het verleden 
veel evenementen op de Champs-Ély-
sées georganiseerd, zoals de intocht 
van de Duitsers en de Amerikanen bij 
respectievelijk de verovering en bevrij-
ding van Frankrijk tijdens de tweede 
wereldoorlog. Nu is er nog jaarlijks de 
tourfinish, waarbij de wielerhelden ge-
huldigd worden net als de helden van 
vroeger en de grootse nieuwjaarsvie-
ring en de nationale feestdag op 14 juli.

Passo dello Stelvio
Een weg van een heel ander kaliber is 
de Passo dello Stelvio. Het is een be-
ruchte en zeer hoge bergpas bovenop 
de berg, de Stelvio, in Italië. Je kan van 
twee kanten de pas nemen, namelijk 
vanuit de plaatsen Bormio en Prato. 

“In beide gevallen klim je van-
uit een dal in ruim 20 kilome-
ter bijna 2000m omhoog met een 
gemiddeld stijgingspercentage 
van 7,7%! “

De zwaarte, de fantastische uitzichten 
op de verschillende besneeuwde berg-
toppen en de 48 haarspeldbochten die 
de klim telt zijn dan ook de reden dat 
deze vaak wordt opgenomen in de Giro 
d’Italia. 

Het is ook DE klim die je als wielrenner 
in Italië eens gedaan moet hebben. 

“Met de SWN-zomervakantie 
gaan we dit jaar proberen de 
flanken te bedwingen!”

De reden dat de pas er gekomen is, is 
omdat de keizer van Oostenrijk in de 
19e eeuw een weg van Wenen naar Mi-
laan wilde hebben. De reden hiervoor 
was dat Milaan toen nog door Oosten-
rijk bestuurd werd. In 1822 werd er met 
de aanleg van de weg begonnen en dit 
werd in 3 jaar voltooid! Wat een werk 
moet het zijn geweest om deze pas aan 
te leggen. Het is namelijk ongelofelijk 
lastig een weg zo hoog en zo steil neer 
te leggen en dat in een voor de rest rus-
tig gebied. 

Alpe d’Huez
De Alpe d’Huez,, heeft een grote naam 
in  de Nederlandse wielergeschiedenis. 
Er zijn vele duels uitgevochten op de 
flanken van de Alpe en het is de berg 
waar de meeste Nederlanders op ge-
wonnen hebben. Er is zelfs een bocht 
naar de Nederlanders genoemd, die 
iedere keer als de Tour de France langs-
komt weer met duizenden op de berg 
staan, bocht 7. 

 WIELRENNEN EN JE STUDIE

CHAMPS-ELYSEES TIJDENS DE TOUR

HAARSPELDBOCHTEN VAN DE STELVIO
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Een weg die vroeger alleen gebruikt 
werd om de kleine skidorpjes en ko-
lenkabelbaan op de berg te bereiken 
is snel uitgegroeid tot één van de pu-
bliekstrekkers van de Tour de France.
 
“De allereerste weg werd aange-
legd in 1881. Het was toen nog 
een grindweg en deze weg liep 
maar tot de helft van de berg, tot 
La Garde, bocht 7.”

De weg die eerst maximaal 4m breed 
was is daarna in de komende 50 jaar 
verlengd tot Alpe d’Huez en is verbreed 
tot 7 meter en de 21 haarspeldbochten 
die we nu kennen. Het gebied veran-
derde langzaam in een toeristisch va-
kantieoord met op de top verschillende 
hotels en skiliften. Dit veranderde in 
de tweede wereldoorlog, waar het een 
centrum was voor het verzet in Frank-
rijk en een schuilplaats was voor Ameri-
kaanse piloten en joden.
 
Na de oorlog wordt in de Tour van 1952 
voor het eerst de Alpe d’Huez bedwon-
gen. De eerste winnaar 
op was de beroemde 
Fausto Coppi. In de jaren 
daarna werden 8 van de 
12 beklimmingen van 
berg gewonnen door 
Nederlanders, vandaar 
dat de berg omgedoopt 
werd tot Nederlandse 
Berg. 

“Helaas is het Nederlandse succes 
de laatste jaren minder gewor-
den, maar wie weet in de komen-
de Tour. Zou toch mooi zijn.. “

Nu wil ik nog even teruggrijpen op mijn 
studie: elk van deze wegen is ooit be-
gonnen als een smalle, zand- of grind-
weg en totaal niet bedoeld om met een 
groot peloton van honderden wielren-
ners met 60 km/u, of meer, overheen te 
razen. Dit is in de tijd langzaam veran-
derd. 

Er liggen op alle plekken mooie asfal-
twegen. Deze wegen zijn stuk voor stuk 
staaltjes van techniek. Een weg moet nu 
zo glad mogelijk zijn; zo goed mogelijk 
water af kunnen voeren en zo min mo-
gelijk geluid veroorzaken en daarnaast 
nog al het verkeer aankunnen. Daar-
naast moet er ook nog rekening gehou-
den worden met de omgeving (bebou-
wing, hoogteligging, bestaand verkeer 
en natuur), financiën en planning. 

Dat zijn alle vraagstukken 
waar ik me iedere dag weer 
met plezier mee mag be-
moeien. En dan gaat dit al-
leen nog maar om wegont-
werp. ;)

 WIELRENNEN EN JE STUDIE

BOCHT 7 IN ORANJE 
GEHULD TIJDENS DE TOUR 
VAN 2013.
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Terwijl we naar de Ronde van Weesp fietsen:
 Guy: Hoe ging de St. Jozef?
  Vincent: Het was alsof je een hele hoge flat had, waarbij ieder 
 een door het trappenhuis naar boven wilde rennen en er men 
 sen aan de binnenkant over de reling naar beneden werden  
 geduwd.

In de kleedkamer bij de Ronde van Lexmond:
 Guy: Vorig jaar reed ik hier nog in de kopgroep
 Menno: Dus eigenlijk kun je vandaag alleen maar verliezen

Na de Ronde van Lexmond waar papa Tissingh zijn zoon aan stond te moedigen:
 Vincent: Ging wel lekker, heb mijn best gedaan vandaag
 Papa van Vinnie: Ja, maar je zat bij het ingaan van de laatste      
 ronde gewoon veel te ver om nog mee te kunnen sprinten

Anton tijdens de Midden Nederland Competitie:
 Anton: Are you riding for the general classification?
 Tegenstander waarmee hij is ontsnapt: Ja
 Anton: OK, then you may win

Maikel en Nout in de Ardennen, waarbij ze helemaal kapot gaan:
 Nout: als ik jullie niet had gekend, was ik nu vast ergens bier  
 aan het zuipen!

Tijdens Parijs-Roubaix, flauwe woordspelingen op de kasseienstroken:
 Jorik: En jongens, strookt dit met jullie verwachtingen? – 
 Papi: Ik ben hier echt keigoed in –
 Maikel: Als iedereen maar zijn steentje bijdraagt – 
 Jorik: Maikel, heb jij de nieuwe cd van The Strokes al 
 geluisterd?
 Yohan s vader: Knap gedaan jongens. Volgend jaar Parijs  
 Nice? 

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik
Terwijl enkele koeien gelijk oplopen in een weiland op de Wanne:
 Papi: waar is Vera Koedoder als je haar nodig hebt? (das een  
 profwielrenster :))
 Papi: De Stockeu is best een grappige naam, want een keu is  
 eigenlijk ook een soort stok. 
Het hotel lag in een buitenwijk genaamd Herstal. Dit leidde uiteraard ook tot vol-
doende munitie:
 Papi: Morgen ga ik een herstalritje doen.
 Jorik: Ik ga zometeen even de auto herstallen 
Bij afrit Hermée:
  Maikel: Ik had verwacht dat deze afrit hermetisch afgesloten  
 zou zijn. 
Jill: Ik zuig wel hard, maar er komt niks uit!

QUOTES

Deze keer in het Buitenblad hebben we door de verschillende 
koersen en de voorjaarsklassiekers heel veel quotes ontvangen, 
waarvoor dank! Keep it coming!



In deze editie van het Buitenblad een extra actie van Sport-
voeding Wielrennen!

De inhoud van het pakket is:
 
2 x OTE Energy Drink sachet a 43gr (keuze uit 
3 smaken)
1 x High5 Isogel (keuze uit 2 smaken)
1 x High5 Isogel Caffeine Citrus
6 x Maxim energierepen
 
Normale prijs =  €27,15 euro
Aanbieding voor Domrenner : €18,95
 
Als je een account aanmaakt op de website: 
www.sportvoedingwielrennen.nl (en daarna een 
email stuurt naar info@sportvoedingwielren-
nern.nl o.v.v. Lid Domrenner) ontvang je mini-
maal 15% korting op ons assortiment (op basis 
van de verkoopadviesprijs en excl.(voordeel-)pak-
ketten)

Daarnaast spaart je punten bij het plaatsen van 
bestellingen. Deze punten zijn weer geld waard 
in de vorm van korting. 
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WIST JE DAT? - Leon Hoekstra

Dit jaar  het-

grootste aantal dames-

actief is bij de wedstrij-

den. Dit jaar is er een 

heuse damesploeg?

Eddy Merckx de meest succesvolle klassie-ker-rijder is met overwin-ningen van Milaan-San Remo (7x), Ronde van Vlaanderen (2x), Parijs Roubaix(3x) en Luik-Bas-tenaken-Luik (5x)?
EN

De meest succesvolle hui-dige profrenners Tom Boo-nen  (3x RVV en 4x PR) en Fabian Cancellara (3x RVV en 3x PR) zijn?

Nu Alex Dowsett het 

werelduurrecord voor de 4e 

keer dit jaar verbeterd heeft tot 

52,937km is het op 7 juni de 

beurt aan Sir Bradley Wig-

gins?
Daarnaast denken Fabian 

Cancellara en Tony Martin 

aan een eventuele poging 

Er verschillende 

soorten jurken worden ge-

maakt in het kader van de 

tour en Hetty daarvan een-

tje mocht presenteren? zie 

vorige pagina!)

De Domrenner ook op Strava erg actief is met 36 
leden, die afgelopen week 
samen goed waren voor in 
totaal meer dan 5.500km 
en  ruim 20.000 hoogteme-ters?!

De renners van de 

Giro d’Italia dit maal 

3481,8km af moeten leg-

gen en de befaamde beklim-

ming van de Montirolo weer 

op het programma staat?

EN

de favorieten
 voor de winst 

vooraf gezien Alberto Con-

tador (1x winnaar), Richie 

Porte en
 Rigoberto Uran (2x 

tweede in 2013 en 2014) 

zijn?
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