


Mocht je medelijden hebben, aarzel niet en bel ook eens één van de 

bestuursleden: 

 

 

Voorzitter:  Ralph Meijer 

van Lieflandlaan 96 

3571 AG Utrecht 

030-2718747 

ralphmeijer@zonnet.nl 

 

Secretaris: Martin Diaz  

Merellaan 22 

3722 AL Bilthoven 

030-2282038 

mddiaz123@hotmail.com 

 

Penningmeester: Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 

3511 GN Utrecht 

030-2231053 

t.heus@phys.uu.nl 

 

Licentiehouders: Jan Willem Leeuwis 

Dahliastraat 11 

3551 ST Utrecht 

030-2883053 

j.w.leeuwis@students.med.uu.nl 

 

Toertochten: Sander Smits 

’t Goylaan 78 I 

3525 AJ Utrecht 

030-2897688 

a.j.j.smits@students.med.uu.nl 

 

 

 

 

Voor donaties en andere giften is Rabobankrekening 39.46.69.665 beschikbaar. 

 

De Domrenner op Internet: 

http://www.uu.nl/~uswvdom 
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Colofon 
 

 

Foto omslag 

Een schaatsende voorzitter (bron: U-blad) 

 

 

 

Redactie 

Ronald Franken 

Thijs Heus 

Joris van Nieuwstadt 

Geert Scholma 

 

 

Redactie-adres 

Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 

3511 GN Utrecht 

030-2231053 

t.heus@phys.uu.nl 

 

 

 

Oplage 

110 stuks 

 

 

 

Kopijdatum volgende Buitenblad 

Zondag 12 maart 2000 

 

 

 

Het Buitenblad is het officiële orgaan van de Utrechtse Studenten 

WielerVereniging De Domrenner 
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Onder het bekende motto beter te laat dan nooit niet volgt nu een 

waarschuwing: 

 

Schrik niet! 

 

Het BB heeft namelijk een behoorlijke metamorfose ondergaan en wij van de 

redactie vonden unaniem dit een wel zeer positief effect hebben. In andere 

bewoordingen. Image 9, prijs/kwaliteit verhouding 10. Ik maak me sterk dat u 

hier zelf ook wel een bepaalde mening over heeft die wij op onze beurt natuurlijk 

weer al te graag willen aanhoren. We zullen hier echter absoluut geen rekening 

mee houden, de redactie is namelijk de redactie en u bent maar u, ja toch, of niet 

soms? 

Een service die wij daarentegen wel kunnen verlenen, om de pijn van het 

aanhoren van het voorafgaande en het zien van het nog komende enigszins te 

verlichten, is een korte verklaring te geven betreffende de nieuwe vorm en 

inhoud. Gaat u er maar even bij zitten, maak het u in alle opzichten zo 

gemakkelijk mogelijk, neem wat te drinken (liefst met een hoog alcohol 

percentage) en hoort het volgende aan. 

We hebben geprobeerd de stijl zo eenvoudig mogelijk te houden, een beetje het 

Big Brother-BuitenBlad-Back to Basic, ofwel BB-idee(spreek uit: bebiedee). Ook 

de inhoud van dit Buitenblad is revolutionair te noemen. Zo zijn alle columns die 

de vorige keer nog vast leken er nu ook weer, aangevuld  met vermeldingen van 

activiteiten die voor de komende tijd op het program staan. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan de Spanjereis en de langverwachtte Midden Nederland 

Competitie. 

 

 

De Redactie wenst u een vrolijk Buitenblad en een gelukkig nieuwjaar toe. 



  

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al wel gemerkt hebben begint de zon alweer te 

schijnen af en toe, het wordt weer eerder licht en later donker. De routiniers 

onder ons weten wat dit allemaal betekend: Er gaat weer gefietst worden, 

iedereen wordt weer ongedurig en begint zijn fiets weer af te stoffen. Alhoewel 

sommigen beter de bagger van hun fiets kunnen poetsen. Dit zijn dan natuurlijk 

wel de personen die gewoon doorgefietst hebben afgelopen winter en die nu 

alweer in topvorm steken. Dus geldt voor de “nietsnutten” van afgelopen 

winter dat er nog werk verzet moet worden want de eerste achterstand is nu al 

opgelopen. Nu kan het natuurlijk zijn dat jij vindt dat dit allemaal onzin praat is 

en jij vind dat jij het veel beter hebt aangepakt door de hele winter lekker binnen 

te zitten.  

Wie er gelijk heeft is voor iedereen verschillend, en daarom proberen wij (de 

Domrenner) komend seizoen ook verschillende trainingen te organiseren, zodat 

iedereen kan doen wat hij/zij wil en gewoon lekker kan fietsen. Zoals al eerder 

geschreven zijn we al lang bezig met het aantrekken van een trainer en is deze 

ondertussen ook al gevonden. Rene Lamphen is ook al actief geweest in die 

hoedanigheid door tijdens de minder mooie dagen een aantal soort theorielessen 

te geven. Het blijft de bedoeling dat hij op een vaste avond in de week een 

training gaat begeleiden. Tevens willen we in ieder geval nog een rustige training 

organiseren, daarnaast blijven er natuurlijk nog veel avonden over in de week 

daar wordt ook over nagedacht om een aantal daarvan een invulling te geven 

waar het item fietsen in voor komt. Natuurlijk is het wel zo dat deze training voor 

jullie is, en wij dus ook proberen de boel zo in elkaar te zetten dat jullie aan je 

trekken komen. Dus als jij eens een idee hebt over hoe het beter of anders kan, 

laat het ons (het bestuur) dan weten. 

 

Natuurlijk wil iedereen graag rijden in kleren tijdens deze trainingen, en dan nog 

het liefst in de kleding van de vereniging, zodat iedereen mooi uniform door het 

land rijdt. Deze kleding kun je bestellen bij Thijs zoals je verder op in dit 

Buitenblad uitgebreid kunt lezen. Zoals de meesten wel weten wordt er nog hard 

met verschillende sponsoren onderhandeld, met wisselend succes. Dit is dus 

precies de reden waarom de hele organisatie rond de kleding een beetje laat is, 

maar zeer binnenkort hopen we toch tot bestellen over te gaan zodat iedereen 

zodra het echt mooi weer wordt toch ook mooie kleding kan hebben. 

 

Veel fietsplezier 

Uw voorzitter, meesterknecht (van Geert) Ralph. 
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In het kader van de bereikbaarheid van leden zijn we nog steeds 

bezig een e-mail lijst te maken met daarop zoveel mogelijk 

Domrennerleden. Dan kunnen we iedereen nog waarschuwen als we 

bijvoorbeeld op woensdag verzinnen op zaterdag aan een toertocht 

mee te doen. Stuur dus even een mailtje naar Thijs 

(t.heus@phys.uu.nl) en je komt erop. 

 

 

Zeer binnenkort gaan we nieuwe kleding bestellen. Om enig idee te 

krijgen wat te bestellen, willen wij graag weten wat jullie willen 

hebben. Het assortiment zal bestaan uit broeken (kort en lang), 

shirts, jacks en snelpakken. Dus als je interesse hebt in kleding, mail 

dan even naar Thijs, zodat wij enigszins in de goede verhouding 

snelpakken maat 6 en broeken maat 2 kunnen bestellen. 

 

 

Nog steeds wordt er fanatiek gespind door verschillende 

Domrenners bij Olympos. Wil jij dat ook, dan kan dat! Spinnen is 

nog tot eind maart a ƒ7,50 per keer, op maandagavond van 20.30 

tot 21.30. Wil je meedoen, reserveer dan even een plaatsje bij 

Ralph. 

 

 

Nog steeds zijn een aantal mensen niet echt lid van de Domrenner. 

Om lid te worden moet je een sportkaart hebben bij Olympos met 

Domrenner vermelding. Bovendien moet je je lidmaatschapsgeld bij 

ons betalen. Dit is een tientje en kan je aan penningmeester Thijs 

geven of op Raborekening 39.46.69.665 storten. 
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Het Bestuur 
 

Ralph Meijer – Voorzitter 
 

Hospiteren! 

 

De afgelopen tijd is er bij mij thuis regelmatig gehospiteerd. Tijdens deze 

avonden mag je dus vele malen iets over jezelf vertellen, net als nu. Tijdens 

deze avonden is mijn verhaal steeds bondiger geworden totdat er niet meer over 

was dan een volzin. Deze zin omschrijft dan ook kort en krachtig wat ik zoal doe 

de hele week: 

 

Ik ben Ralph en studeer HTS, industriële automatisering, ik ben zesde jaars en 

bezig met afstuderen, daarnaast doe ik veel aan sport, voornamelijk wielrennen 

en schaatsen en doe ik nog bestuurswerk voor de wielervereniging en de 

sportraad. 

 

De meeste hospitanten die dit verhaal horen zitten met verbazing te kijken, of 

dat nu komt van het feit dat ik dus eigenlijk best veel doe of dat het gelukt is dit 

alles samen te vatten in een zin, daar ben ik nog steeds niet achter. Waar ik wel 

achter gekomen ben afgelopen jaar is dat het leuk is om vanuit een 

bestuursfunctie ervoor te zorgen dat er dingen van de grond komen. Zeker bij 

een jonge en dynamische vereninging als de Domrenner. Zo dat klinkt bijna als 

een bepaalde omroep die dezelfde naam draagt als onze hoofdsponsor van de 

afgelopen twee jaar. 

 

Een goed fietsseizoen gewenst, 

 

Ralph Meijer. 

 

 Martin Diaz - Secretaris 

 

 

Thijs Heus - Penningmeester 

 

Hoewel na een jaartje secretarissen sommigen van jullie mij misschien wel een 

beetje kennen, zal ik het toch nog eventjes over doen. Ik ben 20 jaar, studeer 

natuurkunde en meteorolgie &fysische oceanografie, en dit jaar mag ik op de 

centjes letten, zodat je de pennie tenminste met T(h)ijs kan blijven aanspreken. 

De vakantie op de Bahamas zit er dus wel in dit jaar. Aangezien ik ook zwem is 

de stap naar de triathlon vrij logisch; ik ga er dus ook een aantal doen. Mensen 

die ook interesse hebben kunnen mij daarover bellen. 
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Groeten, en ik spreek u allen op de fiets, 

Thijs 

 

 

Jan Willem Leeuwis – Commisaris Licentiehouders 

 

Verleden jaar ook al moeten doen, een stukje inleveren over jezelf zodat iedereeen weet 

wie er eigenlijk in het bestuur zitten. Veel is er niet veranderd denk ik, dus ik zou zeggen: 

lees even het Buitenblad van vorig jaar waar ik schreef wat ik doe en wie ik ben. Maarja, 

nieuwe leden zullen dat Buitenblad niet hebben en veel oude leden ook niet meer. 

Even heel kort dan (ik ben net ook al een hele tijd bezig geweest met het schrijven van 

de nieuwe ‘kop’): mijn naam is Jan Willem Leeuwis, ik ben derdejaars student 

geneeskunde, in 1997 begonnen met studeren, na in één keer te zijn ingeloot. Daarvoor 

zat ik op het Alberdingk Thijm College in Hilversum. Mijn ouders wonen in 

Maartensdijk, een dorp met 5.000 inwoners 11 km van De Uithof en 11 km van het 

centrum, tussen Utrecht en Hilversum. Sinds afgelopen september woon ik op kamers 

in een leuk huis met twee meisjes en twee jongens. Sinds het begin van mijn  studie ben 

ik lid van de Domrenner, lid geworden in het oprichtingsjaar. In het tweede jaar ben ik 

secretaris toertochten geweest en dit jaar ben ik wedstrijdsecretaris. Verder ga ik niets 

schrijven over mijn waarom ik dit doe en wat ik wil bereiken. Gewoon Fietsen. 

 

Jan Willem 

 

 

Sander Smits – Commisaris Toertochten 
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WAAROM? 
 

WAAROM JE WIELERWEDSTRIJDEN WINT ALS JE EEN GESCHEURDE 

SPIJKERBROEK DRAAGT 

 

 

Dag lieve lezers! Is het jullie ook wel eens opgevallen dat sommige mensen 

gelukkiger zijn dan andere mensen? De kunst is om te genieten van dingen die 

zo gewoon en vanzelfsprekend lijken dat je er te weinig echte aandacht aan 

besteedt. Neem bijvoorbeeld een paar mooie rennersbenen (Oh Rien, was het 

maar weer zomer...). Zelf ben ik vooral verzot op knieën. Vooral die wat 

vierkante, strak door de huid omspannen exemplaren vind ik werkelijk prachtig 

(foto’s, video’s en verhalen over knieën zijn welkom).  

Ook interessant zijn nep-planten die net echt lijken. Echter, ECHTE planten die 

NEP lijken zijn nog vele malen fascinerender. Vaak zijn dit zulke gave, exotische 

exemplaren dat je je niet voor kunt stellen dat ze echt zijn. Hieruit kun je de 

conclusie trekken dat echte planten minder gaaf en exotisch zijn dan 

namaakplanten. Voordat jullie nu ‘en masse’ naar de bloemenshop/flowerwinkel 

rennen om een nepper te kopen, raad ik jullie aan om na te denken over de 

relatie tussen bovengenoemd probleem en de wielerwereld. Doen we dit 

namelijk, dan kunnen we niet anders dan stellen dat mooie renners geen echte 

renners kunnen zijn. Een waar coureur ziet er geleefd uit. Lelijke, dikke, kromme 

renners met rotte tanden, zeker als zij op hun kromgetrokken fiets de bocht uit 

vliegen, zijn ware renners, winnaars, vedetten! Dus, lieve lezers, gooi aan de 

kant die carbon rotzooi, ruk die glimmende Domrennerkleding van je lijf, koop 

een afgeragde Raleigh uit 1960, zet nog wat extra krassen in de lak en stap met je 

gescheurde spijkerbroek (zie de jaren ‘80 van de vorige eeuw) op het eveneens 

gescheurde zadel.  

Ik durf te voorspellen dat deze theorie zo diep zal doordringen in de 

wielerwereld dat over pakweg twee jaar de Rabobank-formatie in spijkerbroek zal 

aantreden. Dat zal die gesoigneerde klasbakjes leren. Alleen jammer dat de 

knieën van de renners dan niet meer zichtbaar zullen zijn. Toch maar eens op 

zoek gaan naar een fascinatie voor spijkerstof.     

 

 

Frank van der Velden 

 
frankvandervelden@hotmail.com



Kop over Kop over… 
 

Voor ik begin over mijn gedachten, gevoelens en filosofieën van het fietsen 

wil ik Joris hartelijk bedanken voor de eer van het schrijven van de tweede 

kop. Eigenlijk best logisch, daar ik nooit te lui ben om wat kopwerk te doen. 

Ook wil ik vantevoren even melden dat eventuele arrogantie, hoogmoed en 

overstatements in deze tekst ter beoordeling aan de lezer zijn betreffende het 

gehalte aan waarheid. Wellicht dat mensen die mij niet kennen een verkeerd 

beeld van mij krijgen en mensen die mij wel kennen mij straks niet meer 

kennen. Ik ben echter bereid dit risico te nemen. 

Mijn ideeën over fietsen zijn de volgende. Ten eerste is het belangrijk plezier 

te hebben in het fietsen, of het nou een training, wedstrijd, toertocht of het 

dagelijkse ritje naar De Uithof is. Heb ik er geen plezier in, dan fiets ik niet. 

Punt. Dit plezier hoeft trouwens per se gelijktijdig te lopen met het fietsen 

zelf, het mag ook vooraf of achteraf zijn. Maar wel dat je wéét dat het leuk 

is. Zo moet je mij niet in de laatste twintig kilometer van de Criquielion 

vragen of ik nóg honderd kilometer wil fietsen, of ik met plezier fiets. Maar 

dat zal voor meer mensen gelden. Ik ben inmiddels mezelf aardig aan het 

vastpraten, want eigenlijk staat er helemaal niets tot dusver op papier van 

enige waarde. Wel heeft het opschrijven van deze onzin mij laten nadenken 

en dit is eigenlijk wat ik zeggen wil: ik ben dan wel licentiehouder, maar bij 

mij werkt het andersom dan bij de meeste licentiehouders: ik rijd mijn 

wedstrijden, opdat ik meer lol heb tijdens de trainingen, toertochten en 

kampen. Je zou kunnen zeggen dat mijn wedstrijden trainingen zijn en vice 

versa. Tactisch rijden zegt mij dan ook niets. Aan het eind van een training 

of wedstrijd wil ik gewoon zo’n lekker dood gevoel hebben in mijn benen, 

verder niets. Als ik daarvoor nutteloos op kop moet rijden, zonder dat dit mij 

iets oplevert (zeggen anderen), vind ik dat prima. No problemo. Wat ik wel 

leuk vind is anderen pijn doen. Zó hard gaan rijden dat mensen vragen of het 

misschien iets langzamer kan. Je gaat op dat moment zelf ook aardig dood, 

maar de kunst is dat niet te laten zien. Gewoon stug doortrappen, eventueel 

een tandje bijschakelen, ook al lukt het je amper, zodat de ander denkt: ???? 

Wat ik ook bedoel met dat plezier is dat ik bijvoorbeeld nooit een eng 

fitnesshonk zal induiken om krachttraining te doen, of thuis op een 

hometrainer stappen. Ténzij ik dit natuurlijk leuk zou vinden, maar wie vindt 

dat nou leuk? 

Een zwart schrijfgat. Niets zinnigs is gesproken, hoe moet deze ‘kop’ 

verder? Laat ik wat stellingen geven waar anderen misschien op kunnen 

reageren: 

- een echte wielrenner rookt én drinkt niet 
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- een echte wielrenner is niet degene die zich de hele tijd verschuilt achter 

mensen om op het laatst veel te fit toe te slaan (tactisch gezien wel het slimst), 

maar degene die het meeste strijdlust toont 

- wielrennen is voor 60% geestelijk en voor 40% een fysieke sport. ‘Slechte 

benen hebben’ zegt niets over iemands lichamelijke maar meer over iemands 

geestelijke toestand 

- wielrennen is voor 80% achteraf leuk. De 20% die tijdens het fietsen zelf leuk 

is zit eigenlijk nooit in de eerste drie kwartier 

- de vorige stelling is discongruent met mij verhaaltje over lol hebben in het 

fietsen, maar toch ook weer niet. Je weet immers dat de lol nog gaat komen. 

- deze kop is waarschijnlijk de meest extreme manier van niets zeggen in (tot nu 

toe) 598 woorden. 

 

Graag daag ik daarom voor de volgende keer Casper uit iets veel zinnigers op te 

schrijven. Gelukkig hoef ik alleen de kop over te geven op papier, op de weg zou 

ik niet, als ik me dood laat afzakken, willen dat Casper kop over neemt. 

Daarom zou ik graag een nieuw fonds in het leven roepen: Geef Een 

Kilometerteller Aan Casper (GEKAC (klinkt als een Servische oorlogsmisdadiger, 

is zo niet bedoeld)). Dit vooral in het belang van de club. Ik roep iedereen op een 

kleine bijdrage te leveren, een gulden of zo. Dan bouwen we op Caspers fiets een 

kilometerteller opdat we kunnen zeggen: ‘Casper, niet harder dan …km/h.’ Dus 

eigenlijk: GEBAC (Geef Een Begrenzer Aan Casper). Genoeg geluld. Blijf fietsen. 

 

Jan Willem (voor commentaar/reactie te bereiken op telefoonnummer 2435946 of 

via de e-mail: j.w.leeuwis@students.med.uu.nl. 
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TTT 

 
Training, Techniek en Tactiek. Een column boordevol met sport-specifiek-

technische inzichten waarin aan de doelloze en inspiratieloze fietser een nieuwe 

impuls aan het leven wordt gegeven. Zonder raadpleging van bestaande 

literatuur en wijsheid wordt hier geprobeerd zeer perfectionalistisch weer te 

geven op welke wijze de wereld nog verbeterd zou kunnen worden met 

betrekking tot het fietsen. Dit gebeurt in een stijl die soms nadert tot 

bewijsniveau. Niets van het nu volgende hoeft echter met de waarheid overeen te 

komen. Overeenkomsten met de dagelijkse werkelijkheid berusten dan ook op 

louter toeval. 

 

 

Zomaar een recept: 

 

Benodigdheden: 

- hoeveelheid pannenkoekenmix 

- groot stuk wit krijt 

- rood/wit gestreept lint 

- heet asfalt 

- stoomwals 

- wegwerk personeel 

- fotofinish-apparatuur 

 

Bereidingswijze: 

- men bereide met behulp van het hete asfalt, stoomwals en wegwerk personeel  

  een lang recht stuk asfalt en zette aan het einde van dit oppervlak met het krijt  

  een brede witte streep dwars op wat later de rijrichting zal blijken te zijn.  

  vervolgens hange men het rood/wit gestreepte lint en de fotofinish apparatuur  

  direct boven de witte streep. 

- uit de pannenkoekenmix make men nu een x aantal pannenkoeken en zette         

  deze op een racefiets. 

- de laatste fase van het recept houdt in dat de pannenkoeken aan het begin van   

  asfaltweg los gelaten dienen te worden, zij zullen zich dan als vanzelf  

  spoeden naar de witte streep, het rood/wit gestreepte lint en de fotofinish- 

  apparatuur. De pannenkoek die het eerste de streep passeert heeft gewonnen. 

 

 

De sprint. Ik zou dit het meest fascinerende verschijnsel van het wielrennen willen 

noemen. Veelal is het onvoorspelbaar, is het ongelooflijke actie en gaat er het een 



en ander behoorlijk mis. Het overgrote deel van onze wereldbevolking houdt er de 

mening op na dat het een kwestie van krachtpatserij is. Laat het duidelijk zijn dat ik hier 

niet voor 100 % mee eens ben. Feit is wel dat ’s werelds beste sprinters,  Mario 

Cippolini, Tom Steels en Eric Zabel stuk voor stuk niet al te schriel gebouwd zijn. 

Jeroen Blijlevens is echter van een ander kaliber. Hij is klein, heeft weliswaar stevige 

poten, maar behoort wat mij betreft niet tot de categorie krachtpatsers. Het is dan 

misschien ook beter iets specifieker te zijn in de fysieke eigenschappen die een 

willekeurig persoon tot sprinter zouden kunnen maken. Laten we het onderscheid 

tussen langzame en snelle spieren maken. Langzame spieren hebben de eigenschap 

gedurende lange tijd langzaam en gelijkmatig samen te kunnen trekken. Deze spieren 

zullen zich met geen mogelijkheid explosief samentrekken, maar zijn wel zeer goed te 

trainen. Snelle spieren hebben wel die explosiviteit in zich, maar zijn in geen enkele mate 

te trainen zoals hun langzame broertjes. Kort samengevat betekent dit dat de pure 

explosiviteit een kwestie is van aanleg. Dat verklaart ook meteen waarom praktisch 

iedereen in staat geacht zou kunnen en dus ook moeten worden een goede 

duurprestatie te leveren, maar talloze sporters na jaren en jaren verloren hoop en moeite 

er achter komen te denken nooit in staat te zullen zijn wedstrijden te winnen in de 

eindsprint. Dat dit laatste ten onrechte wordt verondersteld zal ik in het nu volgende 

aan de hand van een aantal termen proberen te betogen. 

Souplesse is het moeiteloos weg trappen van piemelverzetjes ongeacht de hoogte van 

de snelheid. Souplesse is het uitlachen van de tegenstander om zijn stoempwerk en zelf 

fluitend in het laatste wiel zitten en souplesse is ook tijdens de zwaarste wedstrijden het 

gevoel hebben lekker lui achteroverleunend in een luxueuze schommelleunpof te 

verkeren met de potentie ieder ogenblik in slaap te vallen. Souplesse valt wat mij betreft 

onder de verzamelnaam van “maskering van fysiek-depletitionisme”, je hoeft als 

soupele coureur namelijk niet sterk of explosief te zijn om dikke prijzen te rijden. Zelfs de 

platste plaatselijke pannenkoek wint, mits in het bezit van een goede souplesse, de 

grootste, zwaarste en mooiste wedstrijden. Om het bezit van deze eigenschap, die net 

als de langzame spieren wél heel erg goed te trainen is, optimaal uit te buiten heb ik mijn 

eigen standaardprocedure opgericht. In de laatste kilometers van een massale 

eindsprint ga je je tegenstanders observeren Daarbij kijk je onder andere naar 

verschijnselen zoals hoesten, proesten, snot voor de ogen en braaknijgingen aan de 

ene kant en een pokerface, snelle wielen, een zonnebril van het niet te noemen merk 

Oakley en het makkelijk draaien van een grote versnelling aan de andere kant. De eerste 

eigenschappen wijzen op een figuur dat meer dood dan levend rond rijdt, daar hoef je 

verder niet meer op te letten. De tweede wijzen op een echte klasbak klaar voor de 

sprint en met goede papieren om die te winnen ook. Zulke figuren moet je kost wat kost 

niet meer uit het oog verliezen. Je gaat bij ze in het wiel zitten en komt er van zijn 

levensdagen niet meer uit. Het is verder zaak de sprint zo lang mogelijk te maken, dat 

kan je doen door op vijfhonderd meter van de streep een ploeggenoot en knecht volle 

bak te laten demarreren c.q. de sprint te laten aan trekken. De concurrentie zal moeten 

reageren en voor je het weet zit je vierhonderdvijftig meter van de meet, een behoorlijke 

afstand, op volle snelheid. Deze lange sprint is natuurlijk in jouw voordeel, je bent 



namelijk niet van het explosieve type. In volle souplesse hang je gemakkelijk in het 

winnende wiel, totdat je het erg moeilijk krijgt vanwege de niet uitblijvende acceleratie 

van je voorganger. Je hebt het ontzettend zwaar met het houden van dat wiel, maar 

ondanks het weinige aantal snelle spieren dat je lichaam bezit weet je dankzij je diepe zit, 

positie in de slipstream (lees lagere luchtweerstand) en je soupele tred (lees kleinere 

krachtverspilling), daarin te slagen. Het is een zeer lange sprint en in de laatste vijftig 

meter, we zijn dan al over de topsnelheid heen, schakel je één tandje groter en probeert 

een korte en voor jouw doen toch krachtige versnelling te plaatsen. Je tegenstander is 

moe, heeft bovendien niet het duurvermogen om nog aan te klampen en zie: je bent de 

finish al gepasseerd en je hebt zowaar een klasbak geklopt op zijn beste onderdeel. En 

dat in al je veronderstelde onkunde. Zelfvertrouwen en tactisch inzicht zijn hier de 

sleutelwoorden. 

 

Postscriptum Latinum Novicum Superbum:  Souplesse is in zeer hoge mate te trainen, 

vooral door aan het begin van het seizoen vanaf de eerste trainingen het aantal 

beenomwentelingen per minuut minimaal boven de honderd, liever boven de 

honderdvijf en als het kan rond de honderdtien of zelfs daarboven te houden. In het 

begin zal dit je zeer zwaar vallen en zal het snel leiden tot grote vermoeidheid. Je 

moet je hierdoor echter niet laten ontmoedigen en stug doorzetten. Op de lange 

termijn en dan moet je denken aan een maand of anderhalf zal je merken eenvoudig 

die hoge trapfrequentie vast te kunnen houden, met speels gemak tempoversnellingen 

te kunnen bijbenen en ook feller te kunnen demarreren. Tevens is het stukken 

gezonder voor spieren en gewrichten die respectievelijk minder snel verschijnselen 

van kramp zullen vertonen en langer mee zullen gaan zonder slijtage. Kortom, 

souplesse opent een nieuwe wereld voor je die je veel plezier mee zal geven in het 

fietsen, zowel bij het fietsen in je eentje alswel in de grote groep. 

 

Tot u sprak, 

Geert Scholma, professor in de velodynamica 
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Ook dit jaar wordt er weer door Tandje Hoger, de 

studentenwielrenvereniging uit Groningen, getraind in Spanje. Leden van de 

Domrenner zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. Het trainingskamp 

vindt plaats in Salou, onder Barcelona, van 5 tot en met 14 mei 2000. In 

Salou zijn er appartementencomplexen (een heleboel zelfs, teveel) waar we in 

verblijven. Drie kilometer het binnenland in en er zijn prachtige wegen om te 

trainen, met beklimmingen tot 1200 meter boven de zeespiegel. En in Salou 

kan er gefeest worden. Dus of je nou kiest voor een keihard trainingskamp, 

een feestkamp of een combinatie, het is allemaal mogelijk. Zelf ben ik vorig 

jaar meegegaan en het is mij zeer goed bevallen. De prijs is ongeveer f 400,-. 

Er wordt gereisd met de bus, ruim 20 uur, maar wel veel beenruimte, het is 

best goed te doen. In totaal gaan er meestal ongeveer 25 mensen mee, ook 

uit Enschede (Klein Verzet). Geef je dus zo snel mogelijk op bij mij of 

Sander! Voor verdere informatie kan je ook mij bereiken (of Martin Diaz, 

Casper Buitendijk en Joost Hectors, die ook allemaal al eens zijn geweest). 

 

Ga mee! 

 

5 – 14 mei 2000 

Salou, Spanje 

Trainingskamp Tandje Hoger 

ongeveer f 400,- 
 

Go for it! 

 

Jan Willem Leeuwis (2435946, j.w.leeuwis@students.med.uu.nl) 



OPA’S TIPS AND TRICKS 
 

‘MOED, MACHT EN MYTHEN’ 

 

1. Tip nummero uno (volle bak van start): vergeet alle technische verhalen die rond 

het wielrennen worden verspreid. Vergeet al het gelul over de ‘kuitspier als 

springveer’ en het gezeik over ‘derailleurs die op afstand worden bediend’ en 

sluit je aan bij de tegenbeweging, welke geleid wordt door tempobeul Casper 

Buitendijk
1
.   

 

2. In navolging van tip nummer 1: De enige manier om heel snel te fietsen is door 

goed de pedalen rond te draaien. Hoeken van enkels, posities van de knie ten 

opzichte van het pedaal: allemaal bla bla. Eddy Merckx reed met zijn hiel heel diep 

naar beneden doorgebogen, terwijl Jacques Anquetil zijn hiel sterk naar boven 

trok bij de trekkende beweging van het been. Merkx en Anquetil...waren dat niet 

vedetten in de jaren dat reclamerijden nog gewoon wielrennen heette? Simpel 

gezegd: een vedette wint niet omdat hij in de avonduren wetenschappelijke 

essay’s schrijft over het wezen van de pedaleertechniek, maar gewoon omdat hij 

zich scheel traint en het sterkst is. Nog simpeler gezegd: een vedette is een 

vedette omdat hij een vedette is. Da’s logisch (vrij naar Johan Cruijff). 

 

3. Ik stel op basis van de eerder genoemde punten dan ook voor om tegenover de 

column ‘TTT’ een geheel nieuwe column te stellen, genaamd ‘MMM’, wat staat 

voor ‘Moed, Macht en Mythen’. Wat zullen we gaan genieten van de 

intellectuele strijd die binnen de gelederen van de Domrenner zal ontstaan. Er is 

maar één probleem: wie gaat deze column schrijven? Ik val bij voorbaat al af. 

Tenslotte kick ik enorm op hypermodern materiaal, glad geschoren benen en 

gemierenneuk over de techniek van het pedaleren.  

 

4. Laatste tip en tevens tip van de maand: ga ook eens fietsen als het stevig hagelt. 

Dit voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan het begrip afzien (weet ik uit recent 

opgedane ervaring). 

 

Jullie opa. 

e-mail: opa.zeurt@hotmail.com 

                                                             
1
 C. Buitendijk: ‘Plato, Nietzsche en Tafi: een historische beschrijving van grote wielrenners die wonnen door 

te fietsen en niet door te filosoferen’. Afstudeerscriptie Universiteit Utrecht, 2000. 
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Een tijdje geleden kregen wij een brief toegezonden van één van de 

bestuursleden van de Maastrichtse Studenten Mountainbike en 

Wielrenveriging met het verzoek onze mening te geven over een toertocht door 

het hartje van Limburg. Dit betreft niet zomaar een  toertocht, het is namelijk de 

bedoeling dat het een massaal evenement wordt met als betrokkenen alle 

Sudenten Mountainbike en Wielrenverenigingen uit heel Nederland. Omdat de 

Domrenner in deze brief als vereniging wordt aangesproken vonden wij dat u als 

lezer van de inhoud van de brief op de hoogte gesteld diende te worden. De 

inhoud van de brief is als volgt: 
 

“Vorig jaar hebben wij julie bericht over de heroprichting van de 

Maastrichtse studenten mountainbike- en wielrenvereniging “Dutch 

Mountains”. Nu wij alle officiele zaken aangaande onze oprichting bijna 

achter de rug hebben en inmiddels een enthousiaste groep mountainbikers en 

wielrenners wekelijks er op uit trekt, zijn wij gaan nadenken over andere 

activiteiten die wij kunnen organiseren. Uiteraard in de eerste plaats voor 

onze eigen leden, maar er zijn ook grootsere plannen. Daarover dit schrijven. 
Tijdens onze rondritten door Zuid-Limburg beseffen we iedere keer dat het een 
groot voorrecht voor een sportief ingestelde fietser om dit terrein als 
trainingsgebied te hebben. We hebben het plan opgevat om de door ons 
opgedane kennis van de wegen en paden van dit schitterende gebied te delen 
met de andere studentenfietsverenigingen Dit willen we doen door dit 
voorjaar een grote mountainbike- en wielrentoertocht te organiseren voor 
alle nederlandse studentenfietsverenigingen. 
Voordat we gaan beginnen met de organisatie van deze tocht willen we eerst 
graag jullie reactie op dit plan. Graag zouden we van jullie willen weten hoe 
jullie hierover denken. 

De tocht zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei. Rond 12 uur zal de start zijn 

zodat iedereen voldoende tijd heeft om op tijd aan de start te verschijnen. Voor 

degenen die willen is er de mogelijkheid te overnachten. De afstand van de 

tocht voor de wielrenners zal ongeveer 75 en 125 km zijn en voor de 

mountainbikers 35 en 55km. Na afloop is er een pastaparty en ‘s avonds 

worden jullie ingewijd in het Maastrichtse nachtleven. Ook nu is er wederom 

slaapgelegenheid. Liefhebbers kunnen op zondag met enkele van onze leden 

nog een stukje fietsen of de stad bezichtigen.” 
 
Zo schreef men ons uit Limburg. Wie interesse heeft kan zich opgeven bij 
Sander. Voor meer info kan je ook bij hem terecht. 
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Ook dit jaar zullen er weer speciale trainingen worden gegeven voor alle vrouwelijke 

wielrenners uit het district Midden Nederland. En dat zijn dus ook de Domrenner 

vrouwen. Als je mee wilt doen, neem dan even contact op met de trainsters. Voor 

meer informatie kan je ook terecht bij Ilus van Kasbergen en Suzanne Noordhoek, die 

het afgelopen jaar al fanatiek meededen. 

 

Wanneer? 

Vanaf zaterdag 5 februari 2000 t/m zaterdag 6 mei 2000 

 

Waar? 

Verzamelen om 09.45 uur bij restaurant De Biltsche Hoek in de Bilt. 

Vertrek om 10.00 uur voor training van ± 2 uur (bij slecht weer training in sporthal). 

 

Wie? 

Zowel licentiehouders als niet-licentiehouders vanaf ± 15 jaar  

 

Wat? 

Eerste weken vnl. duurtraining, later ook interval-, techniek en tactiek training. 

 

 

De trainingen worden gegeven door Nelly Voogt en Cora Westland: 

 

Nelly Voogt  

Wageningseberg 174  

3524 LT Utrecht 

tel. nr: 030-2802175 

Cora Westland  

Vlindermeent 75 

1218 CW Hilversum 

tel.nr: 035-6922269
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Roccade 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Letterman herstelt momenteel van een hartoperatie. 
Om die reden deze keer geen Jerry Springer.
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Jawel, een Domrenner-crypto. Over ongeveer een week zal de oplossing op 

Internet (http://www.uu.nl/~uswvdom) worden gezet, du stot dan: Veel puzzel 

plezier! 

Horizontaal: 

1. Hier verzamelden fietsers en voetballers 

5. Twee dieren als troffee 

7. De penningmeester, echt waar 

9. Ster van goddelijk lijf 

10. Geen slimme loper (Wel een topfietsers) 

12. Egyptische klim 

14. De vrucht van de eerste man 

15. Relaties waarop je rijdt 

 

Verticaal 

1. Dierlijke fiets 

2. Reeds voor iedereen 

3. Sta het geweer toe 

4. Opnieuw een vent in regen en wind 

6. Spinnen doe je hier bij Zeus 

8. Vraag van een freelance mental coach 

11. Hup moeder, een leesteken 

12. Een dier op 64 velden 

13. Schenker van muziek noot voor gevangenis
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Trainingen: 
Tot het begin van de zomertijd (eind maart): 

Zaterdag: Duurtraining, 12 uur, verzamelen bij Olympos 

 Damestraining, 9.45 uur, verzamelen bij de Biltsche Hoek 

Maandag: Spinning, 20.30-21.30 uur, Olympos, bel met Ralph voor een plaats. 

 

 

Wedstrijden/Evenementen: 
MiddenNederlandCompetitie (meer info: Jan Willem): 

 

 

Toertochten/Kampen (meer info: Sander): 

5 t/m 14 mei: Spanje Reis Tandje Hoger 

6 mei:   Toertocht Dutch Mountains, Zuid Limburg 

11 juni:  Tilff Bastogne Tilff 

1 juli:   Marmotte 

 

Triathlons (meer info: Thijs): 

13 mei:  kwart, Breukelen 

14 Mei   kwart, Enschede Studenten circuit  

10 Juni   kwart, Eindhoven Studenten circuit 

25 Juni   achtste Groningen Studenten circuit 

13 Augustus kwart Leiderdorp Studenten circuit 
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Dit is het laatste Buitenblad voor mensen die geen lid zijn. Om lid te worden moet je 

een sportkaart bij Olympos halen en bij Thijs een tientje betalen 
Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Soort Lid 

Irene van de Broek 1e Brandeburgerwg 80 3721 ML Bilthoven 030-2293837 Lid 

Casper Buitendijk Potgieterstraat 28 bis 3532 VS Utrecht 030-2943971 Lid 

Martin Diaz Merellaan 22 3722 AL Bilthoven 030-2282038 Lid 

Ronald Franken Cambridgelaan 549 3584 DJ Utrecht 030-2518267 Lid 

Olaf Frasa Vuurvlinderberm 70 3994 WJ Houten 030-6371711 Lid 

Maartje Frijlink Annastraat 23 3512 GP Utrecht 030-2318377 Lid 

Ruben Geersse van Lieflandlaan 14 3571 AB Utrecht 030-2615878 Lid 

Edward van Geest IBB 61 3582 VS Utrecht 030-2510305 Donateur 

Mark de Groot Burg. de Withstraat 62 3732 EM De Bilt 030-2213298 Lid 

Joost Hectors IBB 57 3582 VP Utrecht 030-2510151 Licentie 

Thijs Heus Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 030-2231053 Lid 

Gesinus Heusinkveld Cambridgelaan 203 3584 DZ Utrecht  Licentie 

Bram van Kester Merwedestraat 48 3522 XP Utrecht 030-2890311 Lid 

Dirk-Sytze Kootstra Warande 166 3705 ZM Zeist 030-6950855 Lid 

Gert Jan Kreeft Burg. Reigerstraat 5 3581 KJ Utrecht 030-2343285 Lid 

Carlijn Langeveld IBBlaan 217 3582 ZS Utrecht 030-2518485 Lid 

Don de Leeuw A. v Schendelstrt 189 3511 MC Utrecht 030-2322905 Licentie 

Jan Willem Leeuwis Dahliastraat 11 3551 ST Utrecht 030-2883053 Licentie 

Stijn Maas Briljantlaan 52 3523 CG Utrecht 030-2519661 Lid 

Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030-2732487 Lid 

Maaike Martens A. v Ostadelaan 165 I 3583 AH Utrecht 030-2513498 Lid 

Ralph Meijer Van Lieflandlaan 96 3571 AG Utrecht 030-2718747 Licentie 

Joris van Nieuwstadt 'Warande 54 3705 ZC Zeist 030-6952207 Lid 

Suzanne Noordhoek I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Lid 

Rien van Noort I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Licentie 

Michiel van Oers H.F. van Riellaan 44 3571 WB Utrecht 030-2732960 Lid 

Joost Rommes Tolsteegplantsoen 12 I 3523 AD Utrecht 030-2541884 Lid 

Klaas van Schelven Emmalaan 15 3581 HM Utrecht 06-26606285 Lid 

Geert Scholma Warande 33 3705 CZ Zeist 030-6952445 Licentie 

Eeke Sinnema Albatrosstraat 2 bis 3522 RR Utrecht 030-2897320 Lid 

Sander Smits ’t Goylaan 78 I 3525 AJ Utrecht 030-2897688 Licentie 

Hillie van de Streek Impalastraat 31 3523 PJ Utrecht 030-2515865 Donateur 

Vincent Talsma Van Lieflandlaan 8  Utrecht 030-2731967 Lid 

Frank v d Velden St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Licentie 

Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Licentie 

 

Mensen die nog geen tientje hebben betaald, of 35,- voor donateurs: 
Jan van Beckhoven Anouk den Hartog Erik van de Lippe Willie Schutte Marco 

Voermans 

Hans Broere Peter 
Hoogenboom 

Sander Nagtegaal Rene van Seumeren Stef 
Vorstermans 

Sander Coopmans Ilus Kasbergen Mariette Oomen Karen Teunissen Ernest de 
Vroome 

Pieter van Eijsden Giselle Kooy Barend Rip Joachim Uijs Frank de Weerd 

Dick Frantzen Felix van Lien Jan de Ruiter Frank Vernooy  

Mensen die nog geen sportkaart hebben: 
Jan van Beckhoven Dick Frantzen Ilus Kasbergen Felix van Lien Frank de Weerd 

Tim Damen Anouk den Hartog Giselle Kooy Frank Vernooy  

Pieter van Eijsden Peter  
Hoogenboom 

Felix van Lien Stef Vorstermans  
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Redactieadres: Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 


