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REDACTIONEEL door Maikel van Steensel
Voor je ligt het laatste Buitenblad voordat wij Domrenners de (fictieve) zomerstop in
gaan. Het is inderdaad fictief. Geen officiële trainingen, geen Domrenner activiteiten en ook even geen nieuw Buitenblad, maar toch is dit eigenlijk dé periode voor
ons wielrenners waarin het allemaal zou moeten gebeuren. Nu zal het goede weer
moeten komen samen met meer vrije tijd dan tijdens het lopende schooljaar. Voor
mijzelf staat de zomervakantie altijd in het teken van de Tour; de mooiste dagen van
het jaar. Oké, toegegeven, die 5 dagen carnaval niet meegerekend dan. Ik blijf een
Brabander.
Toch wil ik even van dit podium gebruik maken om even voor te beschouwen op die
mooiste dagen van het jaar. Want op het moment dat ik dit type zijn ‘we’ nog maar 3
dagen verwijderd van de tourstart en begint bij mij de tourkoorts al aardige vormen
aan te nemen. Zeker nu de laatste weken blijk geven dat het Nederlandse wielrennen
flink in de lift zit. Zou Gesink de torenhoge verwachtingen van onze natie waar kunnen maken? Ik verwacht zelf van wel. Maar het meest kijk ik uit naar de nieuwe clash
tussen Contador en mijn wielerheld Andy Schleck. De laatste is nog altijd pas 26 jaar
en zou nu zo langzamerhand in zijn beste jaren moeten komen. Dít, en het feit dat ze
het sterkste team hebben van het hele tourpeloton (Fuglsang en Montfort bezig gezien in de Ronde van Zwitserland?) doen mij hopen dat Andy dit jaar aan het langste
eind zal trekken. We hebben dit jaar nog weinig van hem gezien maar hij kan pieken
als geen ander. En wat te denken van Gilbert? Hij is in de vorm van zijn leven en krijgt
met 5 aankomsten die in de laatste km bergop lopen een tour die op zijn lijf geschreven is. Ik vermoed dat hij zich deze tour bij de aller grootste uit de wielergeschiedenis
gaat scharen met minimaal 3 etappezeges. Bij wedkantoren kun je daar al op wedden
dus onrealistisch is het zeker niet. Ik zet mijn geld in ieder geval in op Andy.
En dan van Andy naar onze eigen helden. In dit buitenblad vind je namelijk een verslag van het (voor ons) uitstekend verlopen GNSK.
En wat vind je zoal nog meer in deze editie?
Uitverkiezing best gesoigneerde renner. (BB debuut Suzanne!)
Verslag van Alpe d’Huzes
Het Buitenblad doet…. Niels Hanje
Helden van weleer; Charly Gaul
Domrenner recept
De Flitz
Quote’s en Wistjedatjes
En als u dat niet genoeg vindt kan ik u maar één ding meegeven:
kijk gewoon de tour!
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VAN DE VOORZITTER
Waarde leden,
Al schrijvende ben ik druk bezig met de laatste voorbereidingen op de eerste echte
fietsvakantie van dit jaar. *aantal fietsbroekjes in reistas gooit*. Een weekendje Ardennen is leuk, mits je geen kwetsuren, maar het echte werk zit er aan te komen. Een
week lang wordt het Harzenjagen en afzien in een Duits middelgebergte. Naast een
leuke week is het bovendien een uitstekende voorbereiding op het hogere doel van
deze zomer, de Franse Alpen! *naar Oakley zoekt* Eindelijk mag ik de strijd aangaan
met de zwaartekracht op het mythische asfalt van de Savoie, waar zo veel wielergeschiedenis geschreven is.
Dit Buitenblad is de laatste uitgave voor de zomer van start gaat. De zomer is verenigingstechnisch vaak een rustige periode. *nog een lading kleding in reistas mikt*. Er
moeten nog wat zweetdruppels vloeien aleer de laatste tentamens binnen zijn, veel
mensen zijn op vakantie en officiële trainingen zijn er een aantal weken niet. Maar
op wielrenvlak is de zomer natuurlijk een fantastische tijd. De maand juli staat in het
teken van drie weken lang op de bank liggen en Tour kijken. Bovendien heb ik van
veel Domrenners al begrepen dat ze komende zomer op fietsvakantie gaan, of zelfs
al zijn. Allicht is dit een heel wat nuttiger besteding dan twee weken lang op een
strand liggen niksen. *wieleratribuut numero uno - het scheermes - pakt*. Dat kunnen we ook nog wel als we allemaal bejaard zijn en in Benidorm voor drie maanden
een stacaravan huren. Waar anderen na de zomer met een dikkig gezicht weer plaats
nemen in de collegebankjes, begint een groot aantal Domrenners fit en afgetraind
aan het nieuwe collegejaar. *nog even dromerig naar fiets kijkt* Oke, een beetje
gechargeerd, maar vergeet niet dat in het tweede weekend van september het introweekend al op ons wacht. Traditioneel het eerste echte nazomerse sparringsmoment
en ideaal om nieuwe leden een sportieve ontgroening te geven!
Afsluitend wil ik jullie alvast een hele fijne zomer toewensen en een plezierige vakantie. Maak je deze zomer bijzondere dingen mee, schrijf ze dan op en stuur ze naar
de redactie van het Buitenblad. Een kleine bloemlezing over de invulling van de zomervakantie is altijd leuk leesvoer. Hopelijk zie ik jullie na de vakantie allemaal weer,
of tijdens de vakantie op één van de borrels, die gewoon doorgaan. *tas dichtritst*
Voor nu, bon voyage!
Met prominente groet,
Jorik Visscher
Voorzitter USWV de Domrenner 2010/11
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MOOI THUISVOORDEEL EN WINST OP ZAK door Matthijs Kuipers
Voor het eerst in de geschiedenis heeft Utrecht het Groot Nederlands Studentenkampioenschap gewonnen. Studentredacteur Thijs Kuipers doet mee aan de ploegentijdrit op de weg. Zigzaggend over de fietspaden in De Uithof wist ook zijn team
de overwinning op het binnen te halen.
“Doorrijden!”, roept ploegmaat Joost onverbiddelijk. We zitten nog maar in de
eerste van vijf ronden en zijn nu al een ploegmaat kwijtgeraakt. Moeten we op hem
wachten? Nee dus, dat zou teveel tijd kosten. Maar het is niet zonde risico: we rijden
namelijk een ploegentijdrit. Met vier renners moet je zo een parcours zo snel mogelijk afleggen. De tijd van de derde renner telt. Dat betekent dat er vanaf nu niks meer
fout mag gaan.
En er kan een hoop fout gaan. Eén lekke band en er komt ‘DNF’ (= did not finish)
achter onze naam te staan. En wat te denken van al die bochten. De organisatie wilde
ons aanvankelijk over de busbaan op de Heidelberglaan laten rijden. Een lange brede
weg, waar wij majestueus overheen zouden zoeven. De gemeente besliste anders,
en het werd een alternatieve route waarmee de busbaan zigzaggend over diverse
fietspaden werd vermeden. Uitdagend en spectaculair, maar toch ook een beetje
dreigend als er niks meer fout mag gaan.
Als we de volgende ronde De Uithof weer inrijden wordt er ‘zes seconden’ geroepen.
Het is onze voorsprong op onze directe concurrent, de ploeg uit Nijmegen. Dat was
een ronde eerder nog tien seconden. En de laatste kopbeurt voelde verdacht zwaar.
Wordt de voorsprong die we in de eerste ronde hebben opgebouwd nu langzaam
prijsgegeven?
Ik denk aan de directeur van Olympos, die voor de start nog even naar ons toe kwam.
Of we de titel van de afgelopen drie jaar wel even konden prolongeren? Natuurlijk
wil hij dat graag. Onze ploegentijdrit is onderdeel van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap (GNSK), dat dit jaar in Utrecht wordt georganiseerd. Alle studentensteden strijden tegen elkaar, en de punten die in het wielrennen te verdienen zijn,
zijn nu harder nodig dan ooit. Maar weet hij wel dat Erik niet meer in de ploeg zit, nu
hij geen student meer is? Die rijdt zo hard dat hij hier in zijn eentje nog zou winnen.
Maar zonder hem?
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MOOI THUISVOORDEEL EN WINST OP ZAK door Matthijs Kuipers

“Acht seconden”, horen we in de derde ronde. De voorsprong is klein, maar Nijmegen komt niet dichterbij. Dat we voortdurend op de hoogte zijn van het tijdsverschil
is een mooi thuisvoordeel. Op meerdere punten langs het parcours staan vrijwilligers het verkeer tegen te houden, en via portofoons kunnen ze mooi de geklokte
verschillen doorgeven. En dat doen ze, want al die vrijwilligers zijn bekenden van de
Domrenner.
De busbaan ging dan niet door, de Cambridgelaan is ook recht en lang. En we
hebben er de wind in de rug. Dit is geen koers zoals Parijs-Roubaix, waar door de
modder onherkenbare renners stoempend hun weg vinden. Dit is pure mechanica,
het draait alleen om het leveren van zo veel mogelijk kracht en het hebben van zo
weinig mogelijk luchtweerstand. We zijn dan ook uitgerust met overschoentjes, aerodynamische druppelhelmen en wielen met hoge velgen. (Overschoentjes, dat zijn
een soort sokken voor over je schoenen.) Het is duur materiaal, dus de Utrechtse
damesploeg leent eerder deze middag onze helmen, en wij nu hun wielen.
Zo gaat dat, als je als arme student een dure sport als wielrennen wil beoefenen.
Het her en der lenen van goed materiaal bleek niet voor niks. We kloppen Nijmegen
uiteindelijk met secondewerk. En eerder die middag weet onze damesploeg tweede
te worden. Op Olympos weet niemand dat dan nog, net zoals wij niet weten hoe de
andere sporten het gedaan hebben. In een overvolle zaal met slechte lucht en slecht
geluid roept later op de middag een man welke stad de winnaar is. Het was onze
eigenste Aleid, die bekend maakte dat Utrecht het GNSK gewonnen heeft. Dat was
niet te zien –het hele podium was eigenlijk niet te zien. Niet dat het er toe deed:
studentenevenementen mogen niet té gestroomlijnd worden natuurlijk. Met uitzondering van de wielrenners dan.
Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2010-2011
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FIETSEN TEGEN KANKER: ALPE D’HUZUS EN ALPE D’HUZES 2011
Op 8 juni 2011 heb ik samen met mijn moeder meegedaan aan de Alpe D’HuZus:
we hebben samen de Alpe D’Huez beklommen om geld in te zamelen voor het KWF
(kankerfonds). Alpe D’HuZus is een onderdeel van het Alpe D’HuZes evenement wat
op 9 juni plaats heeft gevonden. Je hebt hier vast wel wat over meegekregen want
er was veel media-aandacht voor; onder andere op radio 2, op tv op Nederland 1 en
bij Hart van Nederland. Samen met 4300 anderen hebben we ruim €20 miljoen bij
elkaar gefietst!
Voor mij begon het allemaal ongeveer een half jaar geleden toen ik besloot om mijn
moeder te steunen in haar actie om mee te doen aan de Alpe D’HuZus. Ze heeft
sinds september 2010 een racefiets en gaat samen met een vriendin 1x de Alpe
D’Huez beklimmen tegen kanker. Ik heb haar geholpen met trainen, geld inzamelen
en meer bekendheid geven aan Alpe D’HuZus en Alpe D’HuZes.
Ongeveer 8 weken geleden was ik zo besmet geraakt met het Alpe D’HuZesvirus
dat ik ook graag zelf wilde meedoen en heb ik me nog op het nippertje opgegeven
om ook mee te kunnen fietsen. Wat volgde waren 6 drukke weken, met helaas niet
superveel trainen, maar wel veel geld inzamelen! Met mijn persoonlijke actiepagina
(voor link, zie onderaan dit artikel: je kunt nog steeds doneren!), door op te passen
voor het goede doel, maar vooral door al mijn vrienden, familie, collega’s en bekenden te stalken heb ik uiteindelijk €813, op weten te halen. Dit geld ging gepaard met
een heleboel verhalen van mensen over hun ervaringen met de verschrikkelijke ziekte
kanker. Deze verhalen en het geldbedrag hebben mijn enorm veel inspiratie gegeven
om extra mijn best te doen in Frankrijk.
Op 4 juni was het dan zover: ik vertrok richting de Alpe D’Huez! Daar heb ik de hele
week op een camping onderaan de berg gestaan met mijn tentje, met uitzicht op
het ultieme doel van woensdag: de top van de Alpe D’Huez. In de voorbereiding
op deze dag heb ik vrijwilligerswerk gedaan, zo heb ik bij de merchandising Alpe
D’HuZes spullen verkocht en eten uitgeserveerd. Verder heb ik ook nog getraind,
want behalve een Ardennenkamp, had ik geen klimervaring op de racefiets. Ik ben
begonnen met een milde col op zondag: de col d’ornon. Deze klim is iets meer dan
11 km lang en heeft een stijgingspercentage van gemiddeld 5,8% en stijgt 643 meter. Op maandag heb ik deze nog een keer gedaan met daar achteraan de klim naar
Villard Reculas en Huez, deze was iets heftiger: 9 km met een stijgingspercentage
van 10% en klimmen naar 1750m! Erg heftig en met al een kleine 40 km in de benen,
resultaat: 4x helemaal kapot gegaan, maar niet afgestapt en toch boven gekomen:
geweldig, wat een overwinning!
En toen was de grote dag voor mij aangebroken: 8 juni, tijd om de Alpe D’Huez te
beklimmen. Met alle verhalen van iedereen op mijn “bagagedrager” ben ik begonnen aan de klim. De eerste paar bochten waren het zwaarst wist ik en die vielen
gelukkig nog best mee.
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En al in bocht 17 kon ik de muziek in bocht 16 horen, samen met het idee dat het
daarna iets minder steil zou worden, was dat de perfecte stimulans! Daarna werd het
iets minder steil gelukkig, maar dat duurde niet heel lang. Gelukkig stonden er overall wel mensen langs de kant, die me enthousiast aanmoedigden. Omdat mijn naam
op mijn stuurbordje stond, konden ze me persoonlijk aanmoedigen wat erg leuk was!
Vanuit bocht 9 had ik een prachtig uitzicht over het dal en zag ik hoever en vooral
hoe hoog ik al was, wat een opsteker! In bocht 7 stond weer muziek en daarna kom
je door het dorpje Huez, waar vers asfalt ligt, wat wel lekker fietst! Daarna kon ik me
verheugen op de beroemde Marmotte, wat een opluchting toen ik langs m kwam.
Daarna was t niet ver meer naar het dorp. Toen ik in het dorp aankwam was het nog
1,5 km en had ik nog wat over en heb ik de sprint ingezet en met het laatste stukje
afdalen ben ik op een geweldige tijd uitgekomen: 1 uur en 29 minuten! Hier ben ik
echt blij mee. Na mijn finish ben ik weer naar het begin van het dorp afgedaald om
mijn moeder op te wachten en ben ik samen met haar nog een keer gefinisht: een
geweldige ervaring!
Mijn grote dag was al geweest, maar de “echte” actie en de grote dag voor de
meeste van de tegen de 20.000 Nederlanders in de omgeving van de Alpe D’Huez
was natuurlijk 9 juni. De dag waarop ruim 4300 wielrenners gingen proberen de Alpe
D’Huez meerdere keren per dag te beklimmen. Op deze dag ben ik ook de hele
dag bezig geweest, dit keer niet op de fiets maar als vlagger en supporter. Ik heb in
verschillende bochten de dalende fietsers in goede banen geleid en heb de hele dag
over de hele berg mensen aangemoedigd, naar hun verhalen geluisterd en zee en
hart onder de riem gestoken. Dit was een speciale, maar ook fantastische ervaring:
zoveel mensen die zich met zoveel passie inzetten voor hetzelfde doel. Wat ook mooi
was om te zien, was dat verdriet, hoop en blijdschap de hele dag een rode draad
speelden en steeds in elkaar overliepen met als middelpunt de fietsers als grote
helden.

FIETSEN TEGEN KANKER: ALPE D’HUZUS EN ALPE D’HUZES 2011
Vrijdag heb ik in mijn eentje de klim en afdaling nog een keer over gedaan om deze
geweldige week mooi af te sluiten. Het was namelijk fantastisch en ik kan iedere wielrenner aanraden hieraan mee te doen: het is namelijk een leuke sportieve uitdaging
waarmee je ook nog iets kan betekenen voor een heel goed doel! En ik weet het
zeker, ik ben er volgend jaar weer bij! En dan misschien wel om m ook 6x op 1 dag
te bedwingen…
Wil je meer lezen over mijn persoonlijke motivatie of nog geld doneren? Kijk dan op
mijn actiepagina:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/estherdiekerzus/esther-dieker/
Wil je meer lezen over waar de Alpe D’HuZes om gaat en waar het geld precies naar
toe gaat? Of wil je volgend jaar zelf meedoen? Kijk dan op de volgende website:
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
En ben je van de zomer in de buurt van de Alpe D’Huez? Dan raad ik je zeker aan
om de beklimming te doen, hij is erg mooi. Vergeet dan niet door te fietsen naar de
nieuw benoemde bocht 0: deze bocht is vernoemd naar een van de eerste (en helaas
aan kanker overleden) deelnemers van Alpe D’HuZes: Bas Mulder.
Esther Dieker
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VERKIEZING MEEST GESOIGNEERDE DOMRENNER door Suzanne Pera
Urenlang is er vergaderd. Diepteinterviews en verhoren uitgevoerd in het peloton.
Steekpenningen zullen we niet ontkennen. Maar uiteindelijk is de uitslag bekend; wie
is de meest gesoigneerde Domrenner?
Voor de leek is gesoigneerd uit te leggen als ‘gelikt’. Om zo maar even wat criteria
te noemen waar wij op hebben gelet: Gecoördineerde outfit (smetteloos), geschoren
benen, glimmende fietsschoentjes, bril (passend bij outfit) en natuurlijk het neusje
van de zalm aan (goed onderhouden) materiaal. De oplettende lezer merkt op dat
‘hard fietsen’ hier niet wordt genoemd. Al zijn er renners die beweren een snellere
tijd neer te kunnen zetten als alles ‘klopt’. Wellicht komt dit doordat de tegenstanders volledig geïntimideerd worden door deze goed verzorgde renners?
Vooral het benen scheren blijft een eeuwig onderwerp van discussie. Hoe vaak zullen onze mannelijke renners al hebben uitgelegd in de kroeg waarom ze hun benen
scheren? Allerlei verklaringen hebben we al langs horen komen van ‘fijner bij het
masseren’ tot ‘makkelijker om pleisters te verwijderen na een valpartij’. Mijns inziens
is de enige correcte reden ‘omdat iedereen het doet’ en ‘omdat het mooi is’. Om je
te onderscheiden van de zondagfietser met minimaal 10 kilo overgewicht, fietsend
met z’n knieën naar buiten, harkend op z’n krakende Koga.
Genoeg introductie, het is tijd voor de uitslag!
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Op de derde plaats is geëindigd: Jorik. De vorm wellicht wat minder door zijn beruchte teenblessure, maar desalniettemin altijd verzorgd op de fiets. Met als kroon
op het werk natuurlijk zijn Oakley (die volgens Maikel niet eens echt is).
Op een mooie tweede plaats vinden we Ruvar. Witte sokken hoog opgetrokken en
alles passend bij elkaar. Volgens Jasper Vis heeft Ruvar zelfs tips ingewonnen bij
zijn zus hoe je het best en mooist je benen kunt scheren. Dit levert hem een mooie
tweede plaats in dit klassement op.
De onbetwiste winnaar is echter Jasper Hentzen. Naar eigen zeggen ‘neemt zijn lichaam wel ruimte in, maar is zijn gewicht ergens in de min...’ Helm en bril gecoördineerd, benen glad. Trok op een GNSK-training even flink door op de Amsterdamsestraatweg, om zo de etalageruiten volledig tot zichzelf te hebben. Na de trotse
bekentenis dat dit inderdaad was om even fijn naar zichzelf te kunnen kijken, volgde
een gedetailleerde beschrijving van de beste, grootste en langste etalageruiten in
de omgeving van Utrecht. Gefeliciteerd Jasper!

A

B

C

D
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HET BB DOET… NIELS HANJE door Simone Droog
Voor een kleine delegatie van de buitenbladredactie was het weer zover; een gratis etentje bij een
Domrenner naar keuze. Dit keer kozen we voor
Niels Hanje, de internationalist, wat Suzanne toch
vrij negatief vond klinken. Niels is sinds dit seizoen
redelijk vaak te zien bij trainingen, waar hij weleens
bijna heeft moeten nekken, zo liet hij weten. Daarnaast schijnt Niels een uitblinker te zijn op de kassijen, waar je toch vooral gewoon overheen moet
vliegen. Natuurlijk stond zijn fiets ook in de belangstelling en meteen kwam de geldingsdrang van Jorik weer naar boven, op een Bianchi hoort toch echt
Campagnolo!
Het was zeker weer een uitgebreid etentje te noemen. Met stokbrood vooraf en
hartige taart met salade was iedereen ook zeker tevreden. Deze hartige taart viel een
stuk beter in de smaak bij Jorik dan de quiche van Suzanne van een vorige “Het BB
doet…” aflevering. En dan met name omdat de hartige taart dit keer warm was. Tijdens het eten kwamen we er gezamenlijk achter dat de groep bestond uit twee mannen met een alfa gerelateerde studie en twee vrouwen met een bèta gerelateerde
studie, wat toch wel uitzonderlijk genoemd mag worden. Het diner werd afgesloten
met heerlijk Italiaans ijs, van de italiaanse ijssalon om de hoek.
Maarja, wat was nu eigenlijk het doel van dit hele etentje? Dat was een vraag die voor
Niels nog niet zo snel beantwoord was. Hij was nogal vasthoudend in zijn vragen over
wat wij nou eigenlijk allemaal wilden weten. Het leek alsof hij ons ging interviewen
wat natuurlijk totaal niet de bedoeling was. Zonder al te veel vragen te stellen, zijn
we uiteindelijk achter veel verhalen over Niels gekomen.
Zo weten wij nu hoe hij aankijkt tegen seks tijdens de “tour de France”, wat zijn ideale koers zou zijn, namelijk de vuelta, en dat hij als doel heeft nog een keer betrapt te
worden op doping, aangezien je na een schorsing van een jaar pas echt een wielrenner bent! Duidelijk is ook dat Niels tot het type “gesoigneerde renner” behoort. Bij
gebrek aan geld zou hij er tijdens een tijdrit toch zeker van willen zijn dat zijn helm er
duur en gestroomlijnd uitziet; met papier-maché kun je veel bereiken!
Ook vond Niels het heel belangrijk dat wij ervan op de hoogte waren dat donkere
mensen niet te zien zijn in het donker, behalve de ogen dan, en de tanden als ze
lachen. Aangezien Niels afkomstig is uit Friesland, zul je er niet raar van opkijken dat
deze jongen tot zijn 19e levensjaar nog nooit donkere mensen gezien had.
De avond was zeer geslaagd en wij konden met volle buikjes weer richting huis gaan.
Op naar de volgende editie van “Het BB doet…”
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HELDEN VAN WELEER door Jorik Visscher
Elke editie zal een wielerheld uit vervlogen tijden de revue passeren. Deze keer…
Charly Gaul
Luxemburg is een klein land en stelt op sportgebied
weinig voor. De voetballers staan erom bekend parttime gymleraar te zijn, bij medaillespiegels op Olympische Spelen bungelen ze steevast onderaan, zonder
medailles of wellicht één bronzen. Maar in het wielrennen brengt het welvarende groothertogdom eens in
de zoveel tijd een supertalent op twee wielen voort. In
de jaren ’20 van de vorige eeuw won de Luxemburger
Nicolas Frantz tweemaal de Tour en wie kent de gebroeders Schleck niet, de rock’n roll broertjes van Leopard Trek, die steevast vooraan rijden zodra de weg
begint te stijgen.
Maar de beste Luxemburgse wielrenner aller tijden is toch Charly Gaul, die in de
jaren ’50 zijn mooiste overwinningen behaalde. Zijn eerste klinkende overwinning
was de Giro van 1956, die hij behaalde in epische omstandigheden. Dat zag er lang
niet naar uit, want na de 17e etappe stond de ‘Engel van het Hooggebergte’ op
ruim een kwartier achterstand. Kwade tongen beweren dat hij geflikt was door zijn
Italiaanse ploegleider, die tot driemaal toe niet in de buurt was tijdens een lekke
band van Gaul. De weerstations voorspelden voor de volgende dagen echter ‘goed’
weer. Dat wil zeggen, goed in Gauls ogen. Gaul was zo’n typische slechtweerrijder,
renners die opleven als de temperaturen dalen, de hemelsluizen opengaan en de rest
van het peloton met een nors gezicht op de fiets stapt. Met een etappe van 244 km
door de Dolomieten voor de boeg, van Merano naar Trento/Bondone, kon Gaul zijn
hart ophalen. Halverwege de etappe ging de Luxemburger al in de aanval, terwijl de
ene na de andere Giropretendent op gaf vanwege de ondraaglijke kou. Vele renners
konden de verleiding niet weerstaan van boerderijen met daarin warme kachels en
hete koffie. Maar Gaul reed door. In Trento, aan de voet van de Monte Bondone,
was het inmiddels gaan sneeuwen. Door een laag van enkele centimeters bereikte
Gaul als eerste de top, waar tevens de roze trui op hem wachtte. Na de finish werd
hij direct in een warm bad gezet, omdat zijn truitje aan zijn lichaam vast zat gevroren.
Hij zou het roze houden tot in Milaan, waarmee hij zijn eerste Giro op zijn palmares
schreef, iets wat hij in 1959 zou herhalen. Gaul heeft altijd beweerd dat die etappe
hem twintig jaar van zijn leven heeft gekost, alsmede de Tour van 1956. In 1957 had
hij eveneens goede papieren voor de eindzege in de Giro, maar een uit de hand
gelopen plaspauze gooide roet in het eten. De Fransen, met kopman Louison Bobet,
demarreerden, terwijl hij nog bezig was met zijn sanitaire stop. Hier dankte hij zijn
bijnaam ‘Monsieur pipi’ aan.
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In 1958 zou hij zijn felbegeerde Tourzege behalen, met een soortgelijk scenario als
de Giro twee jaar eerder. Hoewel ondersteund door de Nederlanders Wim van Est
en Gerrit Voorting stond Gaul na de etappe naar de Ventoux al bijna een kwartier
achter, mede door de hitte. Mismoedig dacht hij al na over afstappen, net als de
door hitte geteisterde Tour een jaar eerder, door l’Equipe als crematorium-Tour bestempeld. Van Est beet hem toe dat hij dan maar voor de tweede plaats moest gaan.
De Nederlander had niet voor niets al een halve Tour kopwerk verricht. In de Alpen
sloeg het weer om. Bij de start van de eerste Alpenetappe in Briançon waren de Alpen gehuld in wolken en nevel. Gauls weer! In een doorweekte etappe bereikte Gaul
als eerste finishplaats Aix-les-Bains en had hij al zijn concurrenten aan gort gereden.
Dat waren niet de minsten, maar wereldtoppers als Bahamontes, Bobet, Anquetil en
Geminiani.
Gaul heeft altijd moeite gehad zich te handhaven in het peloton en kon slecht omgaan met hitte, maar door vriend en vijand wordt hij bestempeld als één van de beste
klimmers aller tijden. Tevens is hij gekroond tot Luxemburgs sportman van de eeuw.
In 2005, twee dagen voor zijn 73e verjaardag, overleed hij, om zich te voegen bij zijn
helden van weleer.
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RECEPT door Suzanne Pera
Met het hoofd naar beneden kwam ik terug bij de start van het GNSK...gelost in de
eerste ronde. De andere Domrenner dames ploeterden voort over de Uithof. De eerste woorden uit de beschaafde wereld klonken ergens in de verte en waren van Jorik:
‘Zeg? Moet jij niet eens vlees gaan eten?’
En daarom... een vegetarisch recept!
Amandelpaella met gedroogde tomaten (4 personen)
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 groentebouillontablet
1 potje zongedroogde tomaten op olie (185 g)
1 bakje geroosterde amandelen (110 g)
2 grote uien
3 tomaten
3 eetlepels olijfolie
1 pakje gele rijst (325 g)
1 pak doperwten (diepvries, 450 g)
1 zakje verse peterselie (30 g)

Bereiden
Het groentebouillontablet oplossen in een halve liter kokend water. Ondertussen amandelen grof hakken met mes. Uien pellen en in ringen snijden. Tomaten in stukjes snijden. Zongedroogde tomaten in dunne reepjes snijden. In grote
koekenpan olie verhitten en uiringen 3 min. bakken. Rijst, tomaatreepjes, helft amandelen en
doperwtjes erdoor scheppen. Bouillon toevoegen. Tegen de kook aan brengen en
met deksel op pan op laag vuur in ca. 10 min. gaar laten worden. Peterselie fijnhakken, met rest amandelen en stukjes tomaat door paella scheppen. Paella op vier
borden scheppen.
Voedingswaarden
Energie 659 kcal- Eiwit 19 g- Vet 27 g- Koolhydraten 85 g (per eenpersoonsportie)
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DE FLITS door Amber van Raalten
Hier is ie weer!!! “De Flits”, de exclusieve fotorubriek van het BuitenBlad! Hierin ziet
u regelmatig DE momenten (die er werkelijk toe doen) van de afgelopen periode. In
deze editie laten wij u nog 1x de hoogtepunten van prachtige domrenner activiteiten
herbeleven!

HET IS KOERS!

En danseuse...

Goede benen!

Accordeon aan het spelen?
Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2010-2011
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QUOTES
Deze editie hebben wij weinig quotes voor jullie in de aanbieding. Heb jij een leuke
qoute die een ereplaats in het Buitenblad verdient? Stuur deze dan in.
>>> redactie@domrenner.nl <<<

Joel: “In je reet zit gewoon veel energie!”
Arina: “Hee, is dit je nieuwe fiets?”
Maikel: “Nee dit is die Massini, ik heb nu een Canyon!
Arina: “Oh, die is toch ook zwart..”

WIST JE DAT?!
... Tezamen met het reces van de universiteit het bestuur ook een tijdje vrij neemt?
Woensdag 6 juli zal daarom de boeken ingaan als laatste officiële avondtraining
van dit schooljaar. Hoewel er geen georganiseerde trainingen meer zijn staat het
een ieder natuurlijk vrij om op dezelfde plaats en dezelfde tijd af te blijven spreken
gedurende de zomer. Eind augustus zullen de eerste avondtrainingen weer beginnen, jullie krijgen nog bericht over de exacte datum.
... Onder het motto ‘Regeren is vooruit zien’ alvast wat info over het introkamp.
Wegens agendering van het Nationaal Club Kampioenschap in het eerste weekend
van september, normaal gesproken ons introweekend, zal het INTROKAMP dit
jaar doorgang vinden op 9, 10 en 11 september. Dit kamp is bedoeld voor
alle leden, zowel de nieuwe en verse als de belegen Domrenners.

... Jacco na een half jaar nog steeds geen idee heeft met wie hij op
vakantie gaat naar Alpe d’Huez…
... Niels Hanje en Amber beide een nieuwe fiets hebben….
dezelfde nog wel!
Nu Niels vd Steen nog…
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