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Het Buitenblad. Ik kreeg mijn eerste nog maar
een maand of twee geleden door de brievenbus
en die was dan ook nog eens samengesteld door
twee buitenlanders. Wel mocht ik zelf al een stukje schrijven. Of ik mezelf even kon voorstellen,
kon vertellen hoe ik het introkamp vond. Tuurlijk.
Naast mij hadden onder andere (Domrenner van
de Maand) Jelle en fiets-turnster Lenneke een
stuk geschreven over hun ervaringen tot nu toe.
En ik vond die stukjes leuk. Ik las verder een ode
aan de leenfiets, Matijn die waarheden dropte in
De Tussensprint en: Okke’s biceps. En je verzint
het niet: ik vond het mooi. Samen met koningen
Jelle, Matijn, Lex, Queen Margot Moenwalk en
voorzitter Guy hebben wij ons toen iets voorgenomen:

Make the Buitenblad great again!
En met die missie zijn wij aan de slag gegaan.
Dit is meer dan een clubblad; dit is een afspiegeling van de hele vereniging. Van elitewedstrijden
tot studentencups, leuke trainingen tot de dijk
(scheisse wind), kersverse broekies (ondergetekende) tot doorgewinterde leden, alles moet hier
terugkomen. Dit is de Domrenner. USWVeel meer
dan een wc-boekje. Dit jaar gaan jullie lachen,
gieren, brullen, bewonderen en ja, zelfs janken.
Dit lustrumjaar wordt een geweldig jaar voor de
Domrenner en dat gaan jullie hierin terugzien.
Jullie lezen over koffiebonen, Brechtje’s autocorrect, het nieuwe bestuur, oude fietsen en horen
hoogstpersoonlijk hoe onze CK het CK ervaren
heeft. En er is een kleurplaat.
Wij hopen dat jullie net zo’n plezier hebben met
het lezen als wij hadden met het maken. Maar
dat wordt lastig.
We zien elkaar snel weer.
Hoofdredacteur Thomas Nekkers,
Namens de gehele Buitenbladcommissie 20162017
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VAN DE VOORZITTER - Guy Frissen
November en December zijn weliswaar de
maanden waarin het Domrenner geel wat
minder op de Utrechtse wegen te zien is. Toch
draait de vereniging op volle toeren door. Alle
commissies hebben hun eerste vergadering gehad en daar grootse plannen gesmeed of zelfs
al in gang gezet. Zo is de kledingwerkgroep
erin geslaagd, na een lang maar waardevol proces, een nieuwe kledingleverancier te vinden.
De komende drie jaar zal Vitesse onze nieuwe
kledij gaan produceren. Naar mijn mening een
enorme verbetering ten opzichte van Sportful.
Zowel in kosten als kwaliteit gaan we er op vooruit. Toch zal menig Nijmegenaar even moeten slikken. Ik hoop dat we er snel voor kunnen zorgen
dat zij Vitesse associëren met ‘snelheid’ in plaats van de voetbalclub uit de
naastgelegen stad. Daarnaast heeft ook de Lustrumcommissie niet stilgezeten. Het thema ‘20% - 20 jaar Domrenner’ werd gepresenteerd op de borrel. Dit clubje enthousiastelingen zorgde tevens voor een unicum binnen
de USWV afgelopen maand. Voor het eerst in de historie vond er een commissieweekend plaats. Volendam was het plaats delict. Na deze driedaagse
was de commissie het over één ding unaniem eens: naast de vis is in Volendam alleen het bier lekker.
Met de feestdagen in het vooruitzicht breekt een tijd aan van gezelligheid
en terugblikken op 2016. Hoewel we met de Domrenner een korte winterstop houden in de kerstvakantie is er tot dan nog voldoende gelegenheid om deel te nemen aan gezellige en sportieve gelegenheden. 2016
was een spannend jaar voor onze club. Met de invoering van de Olympas
en het opvangen van een vertrekkende sponsor, stond met name Bestuur
’15/’16 voor een moeilijke opgave. Op sportief gebied presteerden de wedstrijdrenners beter dan ooit in de afgelopen 5 jaar. Ondanks vele ereplaatsen bleef een overwinning uit. Gelukkig maar, dan hebben we in 2017 nog
iets om te verbeteren.
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HET NIEUWE BESTUUR STELT ZICH VOOR
Guy Frissen - Voorzitter
Nieuw jaar, nieuw bestuur. Aangezien ik al een aantal stukjes voor het Buitenblad geschreven heb waarin ik mezelf (BB5-2011, BB6-2012), mijn fietsen (BB4-2013), mijn studie (BB62014), mijn vorige bestuursjaar (Binnenblad 2016), mijn zusje (BB1-2013) en het Limburgse
landschap (BB3-2013) voorstel, lijkt het me mooier om mijn andere bestuursleden te introduceren voordat je hun eigen stukjes leest. In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat elk
bestuur een uniek karakter heeft. De mengelmoes van persoonlijkheden leidt immer tot
een nieuwe toevoeging aan de USWV. Naar mijn mening ligt de grondslag vaak in de frisse
blikken van de nog jonge nieuwe bestuursleden. In het beleidsplan las je nog regelmatig
de typische kinderziektes als een skivakantie of een biercantus, maar de buddygroepjes,
klimtijdrit en Domrenner barbecue kwamen voort uit de creatieve geesten van kandidaats
bestuursleden die meestal nog nooit op een ALV/kamp/training? Geweest waren!
Ook in 2017 neemt een bont gezelschap de leiding over ons gele peloton. Ik durf mezelf wel
in het hokje ‘ervaren kracht’ te zetten. Het afgelopen lustrum heb ik nog geen introkamp of
Ardennenkamp gemist en veel geleerd over hoe de Domrenner in elkaar steekt. Dan zoals
beloofd de overige strijders van Geen Trap Te Veel:
Mijn linkerhand Pieter. Deze rots in de branding startte zijn wielerloopbaan op de
beroemde Domrenner leenfiets. Besmet door het wielervirus is hij zeer gemotiveerd in het
bedrijven van de sport en het besturen van de vereniging. Hij is de bindende factor binnen
het bestuur. Het is van groot belang dat iedereen het naar zijn zin heeft. Verder leert hij nog
elke dag bij hoe de vereniging werkt. De grootste uitdaging, iedereen een olympas aansmeren, heeft hij met vlag en wimpel voltooid
Mijn rechterhand Arend. Net als de secretaris was ook ‘The Eagle’ nog vrij nieuw
bij de Domrenner. Veel meer van het penningmeesterschap, dan dat de valuta binnen de
Domrenner de euro is, wist hij nog niet. Een snelcursus en veel praten met de ervaren rotten
heeft hem veel geleerd. Bij een vergadering loert hij met arendsogen op het moment dat
hij een geniale quote erin kan slingeren. Als hij zijn snavel opent, weet je dat er iets Gouts
uitkomt.
Het enige wat rood is binnen de Domrenner is Brechtje. Ik denk dat zij de enige
persoon is die ik ken die zo’n groot hart heeft voor de wielersport, terwijl ze hem zelf absoluut niet wil beoefenen. Als enige dame in het gezelschap wordt ze natuurlijk op handen
gedragen. Het schijnt dat haar haar steeds geler wordt naarmate ze meer goudgele rakkers
drinkt. Dat doen ze dan uiteraard veel. Prominent de leiding nemen binnen de Evcie, opdat
de Domrenner nog gezelliger wordt.
En dan nog mijn buurman, studiegenoot, wielermaat en goede vriend The man
from Mars Daan. Wellicht de oorzaak waarom jullie deze voorzitter hebben. Bloedfanatieke
coureur die nog steeds driftig op zoek is naar de bevestiging van zijn wielerkwaliteiten. Bijna
afgestudeerd als fytsicus moet dit het seizoen worden waarin hij gaat excelleren. Tegelijkertijd zal hij de Domrennerploeg op sleeptouw nemen en uitbouwen tot de sterkste SWV
van de lage landen. Binnen het bestuur drukt hij zijn stempel stevig aangaande het beleid.
Daarbij staat hij open voor input vanuit de leden. Ervoor zorgen dat alles gefixt is, dat gaat
de wedcom regelen.
Het Buitenblad - nummer 1 - jaargang 2016-2017
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HET NIEUWE BESTUUR STELT ZICH VOOR
Secretaris - Pieter
Ik zal maar opbiechten dat ik oprecht verbaast was toen ik
gevraagd werd voor het bestuur. Dit aangezien ik hiervoor
niet daverend actief was binnen de Domrenner. Het begon
wel te komen rond het zomerkamp maar er zullen nog genoeg Domrenners zijn die mij niet kennen; een stukje introductie is wellicht geen overbodige luxe.
Tijdens mijn 23 lentes jonge bestaan ben ik eigenlijk altijd
wel sportief geweest. Vroeger-vroeger zat ik op hockey,
daarna heb ik veel hard gelopen, op een blauwe maandag
zelfs gekickboxed, een periode geroeid en nu ben ik verknocht aan het wielrennen. Zelfs zo verknocht dat ik volgend jaar een licentie ga nemen. Dat ik competitief ben van
aard blijkt altijd wel tijdens gezelschapsspelletjes of andere
games. Ik speel graag tot in de late uren door, maar speel
eigenlijk altijd om te winnen.
Verder houd ik onwijs van jazz en funk muziek, speel ik djembe, studeer ik geneeskunde en
zit ik in mijn laatste jaar. Tot slot ben ik zo dyslectisch als een deurknop en weet ik nog steeds
niet of secretaris wel de beste functie voor mij is. Tot nu toe vind ik het ontzettend leuk en
ben ik graag het eerste aanspreekpunt van de vereniging.
Groetjes, Pieter

Penningmeester - Arend
Mijn naam is Arend van de Lagemaat en ik mag jullie penningmeester zijn dit jaar. Opgegroeid in hartje Utrecht,
op het Ledig Erf om precies te zijn. Ik ben 22 jaar en ik
zit in het laatste jaar van mijn studie chemische technologie aan de Hogeschool Utrecht, ik hoor je denken
“maakt die vent bommen” ja dat klopt. Verder heb ik het
grootste deel van mijn leven al gesport, van mijn 9de t/m
mijn 20ste heb ik gevoetbald. Helaas moest ik door een
blessure daarmee stoppen. Na een jaar fitnessen heb ik
het fietsen weer opgepakt en omdat ik meer wilde gaan
trainen en om een stok achter de deur te houden ben ik
bij de Domrenner beland. Vaak ben ik ook op de fiets te
vinden in de Vogezen, aangezien mijn vader daar een herberg heeft. Aankomend seizoen ben ik van plan flink wat studentencups te gaan rijden, daar
kijk ik enorm naar uit. Verder schaak ik ook al lange tijd en dan zit ik regelmatig tot diep in de
nacht met vrienden (uiteraard met een biertje) een potje te schaken. Ik kijk enorm uit naar
komend jaar met mijn 4 leuke (en knotsgekke) medebestuur genootjes!
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PR-Commissaris - Brechtje
“Bestuur van een studentensportvereniging? Jij?!”, zeiden mijn vriendinnetjes toen
ik ze vertelden dat ik dit jaar PR-commissaris
van de Domrenner zou zijn. Ik denk dat de
verbazing niet zozeer kwam door het feit dat
ik een bestuursjaar ging doen (ze noemen
me ook wel eens de Kleine Directeur), maar
vooral omdat ze weten dat ik niet zo’n enorme sportvrouw ben.
Hoewel mijn opa en moeder beiden getalenteerde turners waren en mijn vader nog
steeds fanatiek wielrent, hardloopt en voetbalt, lijkt het alsof bij mij de sportgenen op
waren. Ik vind het leuk om te sporten en actief te zijn, maar afzien is niet aan mij besteed
(fietsen in de regen dus ook niet).
Ik ben geboren en opgegroeid in het fijne
Oog in Al, Utrecht. Met Jochem Uytdehaage
als buurjongen en Dafne Schippers als buurtgenootje zou je denken dat er daar misschien nog iets in het water zit dat mijn sportieve
talenten zou aanwakkeren, maar helaas.
Na veel verschillende sporten – onder andere turnen (geen talent), dansen (te veel meisjes), klimmen (leuk, toch gestopt), honkbal (leuk, tot ik moest softballen), skiën (winterlievelings!) en waterskiën (zomerlievelings!) – heb ik sinds een paar jaar een racefiets. Na
de Grand Départ in 2015 besloot ik lid te worden van de Domrenner, in de hoop dat het
een stok achter de deur zou zijn om meer te trainen. Dat was het niet, maar ik heb geen
seconde spijt gehad dat ik lid ben geworden. Afgelopen jaar was ik actief in verschillende
commissies, vooral aanwezig tijdens borrels en avondjes Poema en zo nu en dan zelfs op
een training.
Wat ik graag doe in de tijd dat jullie allemaal wel op de fiets zitten? In de zomer ben ik
het liefst de hele dag aan het varen en waterskiën. Daarnaast hou ik van bier, mijn vriend
Max, fotograferen, in Utrecht zijn, vissen, spelletjes spelen (tot grote spijt van Max, die me
te fanatiek vindt), sport kijken, naar musea gaan en heb ik vooral graag mijn leuke lieve
vrienden om me heen. En stiekem hou ik soms ook van wielrennen.
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd als documentair fotograaf aan de HKU. Naast het
uitbreiden van mijn fotografie imperium zal ik me komend jaar inzetten voor de Domrenner als PR-commissaris. Dat betekent dat ik onder andere het nieuwe kledingontwerp
mag maken, veel ga netwerken (borrelen en ouwehoeren dus), goede contacten onderhoud met partners en sponsoren en dat ik verschillende commissies mag versterken. Ik
kijk er naar uit en weet zeker dat het samen met m’n bestuursmannen en alle leden een
prachtig lustrumjaar gaat worden!
Het Buitenblad - nummer 1 - jaargang 2016-2017
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HET NIEUWE BESTUUR STELT ZICH VOOR
Wedstrijdcommissaris - Daan
Hallo,
Eigenlijk is het allemaal heel simpel. De wereld kun je opdelen
in twee delen: Boven de rivieren, en beneden. Ik ben meer van
dat laatste. Mijn wereldreis toen ik natuurkunde ging studeren bracht mij op geheel nieuwe plekken, in mijn tweede jaar
bracht het me in een roeiboot en daarna op een racefiets. In
mijn derde jaar werd ik lid bij de Domrenner. In mijn vierde jaar
ging ik wedstrijden rijden, en dat is sindsdien de reden waarom
ik nog niet terug geëmigreerd ben naar het fantastische Valkenswaard. De dynamiek van een peloton, waarbij er op het
scherpst van de snede wordt gereden, is een ongeëvenaard
gevoel. Iets waar ik elk seizoen weer naar uitkijk. In de winter
moet ik dan ook met pijn in mijn hart de racefiets binnen laten
staan. Gelukkig kan ik mijn verdriet dan weg drinken in het altijd mooie zuiden. Van de elfde van de elfde tot eind carnaval zoek ik daar mijn heil. Vanaf
dan mag en moet er weer getraind worden. Ik heb enorm veel zin het seizoen 2017 waar er
heel veel sterke renners de Domrenner ploeg zullen vertegenwoordigen.
Kusje Daan

DE TUSSENSPRINT - Ossip van de Vegte
Kort maar krachtig. Dat is het concept van de Tussensprint. We leggen
een lid vijf begrippen voor waarop zijn/haar ongecensureerde gedachten hier aan jullie gepresenteerd worden. Ditmaal is het de beurt aan
een van onze nieuwe wedstrijdrenners, Ossip van de Vegte (onthoud
deze naam!)

1. De Hoogstraat

Scheisse bergen! Hup Cor!!

2. Wilhelminapark

Vanaf dit moment kon het alleen nog maar slechter gaan.

3. Snelpak

De sleutel tot succes #Aeroiseverything

4. Trump

Dat al zijn beloften maar geen waarheid mogen worden!

5. Zwarte piet

Aan deze discussie zijn al meer dan genoeg worden vuilgemaakt..
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WEDSTRIJDVERSLAG: NSK - Malou Hiemstra
Op zondag 25 september was het zover:
Hét NSK Wielrennen in Nijmegen. Ik had erg
veel zin in deze dag. Het was geweldig mooi
weer, er lag een mooi parcours en er stonden veel Domrenners aan de start.
Ik was al vroeg uit de veren om de spieren
wakker te maken voor de wedstrijd die ging
komen.

Omdat ik vroeg was, kon ik nog de wedstrijd
van de niet-licentiehouders zien. Dit zorgde
wel voor de extra zenuwen. De mannen gingen namelijk erg hard en de één na de ander
zag je sneuvelen door het rondje met hoogteverschillen. Uiteindelijk hebben de mannen het goed gedaan met zelfs twee top-10
klasseringen!
Toen was het de beurt aan de dames. Het
duurde allemaal ontzettend lang bij de start
waardoor ik bijna in mijn broek plaste van
de zenuwen. Toen we eindelijk gestart waren, vielen deze zenuwen snel weg.

Het rondje viel mij alles mee en ik kwam
het heuveltje gelukkig prima omhoog. Dit
gaf mij vertrouwen. Tijdens de gehele koers
heb ik redelijk voorin gereden samen met
Simone en Hetty en tijdens de laatste ronde moesten er plannen gemaakt worden.
Helaas was Hetty naar achteren geschoven door een val in het peloton en zaten
Simone en ik nog voorin. Ik wilde voorin
zitten tijdens het laatste stuk omhoog omdat het daar aardig smal was waardoor het
moeilijk zou zijn rensters in te halen. Ik zat
goed, maar werd op het heuveltje de berm
in geduwd door een andere chick waardoor
ik plaatsen verloor en helemaal niet gunstig
zat. Ik had nog veel energie dus er moest
wat gebeuren. Ik ben (met gevaar voor eigen leven) langs de hekken in gaan halen
waardoor ik rond de vijfde positie uitkwam,
achter Simone. Met de finale in zicht voelde
ik dat er wat moest gebeuren. Ik heb Simone
proberen lief te vragen aan de kant te gaan
zodat ik er langs kon. Dit was een goede
keuze want vlak erna trokken twee meiden
de sprint aan en had ik ruimte om mee te
gaan. De benen ontploften op dat moment
nogal snel, maar toen ik achter mij keek had

“De dames gingen lekker
rustig het eerste rondje waardoor ik lekker warm kon fietsen”
10
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WEDSTRIJDVERSLAG: NSK - Malou Hiemstra
ik een flink gat op het peloton waardoor
de derde positie redelijk veilig leek. Dit
lukte en uiteindelijk ben ik dus als derde
geëindigd! Dit had ik echt nooit gedacht!
Na de hyperventilatie op de stoep besefte
ik dit en kon mijn dag niet meer stuk!
Vervolgens heb ik nog met volle teugen
genoten van de amateurs. Een ware strijd
met aanvallers, veel kopwerk door onze
mannen en waar Robert uiteindelijk een
mooie derde plek binnensleepte!

“Na wat drankjes in de
zon was het tijd om naar huis te
gaan en was het een mooie dag
om op terug te kijken!”

Het Buitenblad - nummer 1 - jaargang 2016-2017
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HET BB DOET - Marc Mangnus
Voor deze eerste editie van het buitenblad van het bestuursjaar 2016-2017 wordt de traditie
van “het BB doet” met goed vertrouwen doorgezet. Vrijdag 25 november, de dag dat de
kersverse buitenbladredactie voor het eerst sinds de commissiewissel een Domrenner vereerd met een dinerbezoek, streken 3 redactieleden neer op de Pythagoraslaan bij… Mark
Mangnus! Krijgen we deze avond een heerlijke maaltijd voorgeschoteld, of verandert de
bestuursleus van ‘geen trap teveel’ in ‘geen hap teveel’?

Mark Mangnus is na de zomervakantie
van dit jaar lid geworden bij de Domrenner. Mark is lid geworden omdat het
hem zogezegd leuk leek om te gaan
fietsen, een betere reden bestaat er
natuurlijk niet! Als er bij de naam Mark
nog geen belletje gaat rinkelen, geen
zorgen, je kent hem vast en zeker!

“Mark is namelijk de dappere strijder die onze goede oude
leenfiets de Limburgse heuvels
op gesjouwd heeft tijdens het introkamp.”
Na zijn fietsende ontmaagding in het
heuvelland is zijn enthousiasme gewekt en is hij officieel lid geworden bij
de gele equipe.
Mark is, hoe kan het ook anders, woonachtig in de Domrenner enclave aan de
pythagoraslaan. In studentencomplex
‘De Sterren’ is hij eigenaar van een kamer op de bovenste verdieping. Nadat
we de slopende klim naar boven volbracht hebben, krijgen we van de gastvrije Mark meteen een biertje aangeboden. Pluspunten natuurlijk! Dit biertje is
nog een heerlijk koude Hertog-Jan ook,
dus dit getuigt van een goede smaak en
schepte verwachtingen voor het eten!
Mark heeft het eten zo goed als klaar bij
aankomst, dus we kunnen meteen aan
tafel. Op het menu staat een risotto a

12

la Mark, waarvan hij het recept zelf bij
elkaar heeft verzonnen. Een goed gelukt experiment dus. Dit gerecht is bekend bij zijn huisgenoten, of misschien
wel berucht, aangezien dit het enige
gerecht is dat Mark naar eigen zeggen
“met goed fatsoen aan zijn huisgenoten
durft voor te schotelen”. Of dit iets zegt
over de puike kwaliteit van het gerecht,
of over de kookkunst van Mark, moet
dan nog blijken. Volgens Mark is het
vooral een gerecht dat hij vaak maakt
uit praktisch oogpunt, omdat het de
hoeveelheid afwas tot een minimum
beperkt.

“Als snel valt aan de gevallen stilte na de eerste happen
af te leiden dat het met recht
een specialiteit van het huis genoemd mag worden.”
De risotto met choriso, varkensvlees, en
natuurlijk wat roerbakgroente is heerlijk!
Het gesprek komt al snel op dat ene,
onvermijdelijke maar prachtige onderwerp: wielrennen. Mark is opgegroeid
met het kijken naar de Tour de France,
waar zijn interesse in wielrennen al
vroeg werd gewekt. In zijn jeugd heeft
Mark altijd spelletjes gespeeld als hockey en tennis. Met eerstgenoemde is
hij toen hij begon aan zijn studie schei-

Het Buitenblad - nummer 1 - jaargang 2016-2017
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kunde gestopt, met een tennisracket
speelt hij nog altijd. Inmiddels zit Mark
in zijn masterfase, en leek het hem een
goed idee om zijn fiets interesse in de
praktijk te brengen, en een echte sport
te gaan beoefenen.
Nu hij vaker wil gaan fietsen heeft Mark
de leenfiets ingeruild voor een Bulls De-

sert Falcon ultegra, die hij op advies van
voorzitter Guy via Martplaats voor een
scherpe prijs heeft weten te bemachtigen. Een mooie fiets, die Mark vooral
na de winter veel hoopt te gaan gebruiken. Mark heeft voorlopig nog geen
wedstrijdambities: eerst maar eens de
benen testen op de Domrenner trainingen in het nieuwe jaar!
De pan is inmiddels zo goed als leeg
gegeten, en na een nieuw rondje biertjes blijkt Mark (speciaal voor Limburger
Guy?) nog een lekkere partij Mona toetjes op de kop getikt te hebben. Zelf is
hij niet zo’n toetjes man, maar tja, wie
wordt er nou niet blij van Mona?
Wel doorvoed, en een gezellige avond
rijker, nemen we weer afscheid van
Mark en kunnen we met een volle buik
het weekend tegemoet!
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DE VEDETTE - Lex Ligtenberg

José Humberto Rujano Guillen(18 februari
1982), kortweg José Rujano is met zijn 48 kilogram en 162 centimeter één van de meest
compacte renners in de geschiedenis. De
kleine Venezolaan met als bijnaam de koffieboon veroverde in de Giro van 2005 de
harten van velen door op 23-jarige leeftijd
de bergtrui te pakken en 3e te worden in
het algemeen klassement. Ook pakte hij de
loodzware etappe naar Sestriere. Het jaar
daarop maakte hij een droomtransfer van
het bescheiden Colombia – Selle Italia naar
het grote Quick Step.
Het jaar 2006 begon stroef nadat de sportief directeur van zijn oude ploeg, Gianni
Savio, ruzie kreeg met het management van
José. Hierdoor kon hij geen koersen rijden
aan het begin van dit jaar totdat dit conflict
opgelost was half april. Dit zorgde voor een
valse start bij zijn nieuwe ploeg en hij begon
zijn favoriete koers, de Ronde van Italië met
een mindere conditie.

“Eigenlijk waren dit al de
voortekenen van een carrière in
Europa die gedoemd was te mislukken door pech, blessures en
ellende. “
14

Rujano haalde niet zijn niveau in deze Giro
en ook de rest van het jaar presteerde hij ondermaats en zijn contract werd in oktober
ontbonden. Het jaar daarop maakte hij deel
uit van de Unibet.com ploeg maar ook hier
bleven echt goede resultaten uit. In 2008 bij
Caisse d’Epargne eindigde hij 3x in de top
10 in de Giro, maar excelleren deed hij niet
meer.
De inmiddels 26-jarige Rujano keerde terug
naar zijn geboortegrond en in 2009 won hij
in zijn eerste koers drie etappes in de -volgens kenners- zwaarste ronde van het continent en met de mooiste naam ooit: La Vuelta
al Táchira. Dit jaar hervond hij het plezier en
zijn eigen kwaliteiten als ronderenner door
ook 4 etappes in de Ronde van Colombia
te winnen en het eindklassement. Hij pakte
ook nog een etappe mee in de Ronde van
Venezuela. Deze prestaties bleven in Europa
niet onopgemerkt en zo kwam hij in 2010
met goede moed terug naar Europa en tekende hij bij de procontinentale formatie
ISD. Hij kon Europese wedstrijden combineren met Zuid Amerikaanse. Hij won dit
jaar de Ronde van Langkawi. Natuurlijk zijn
dit mooie koersen, maar het grote publiek
zeggen deze wedstrijden natuurlijk niet
veel. Dat wist ook Rujano en dat begon te
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DE VEDETTE - Lex Ligtenberg
knagen. In 2011 tekende hij een contract bij
zijn oud ploegbaas, en goede vriend Savio,
onder wie hij zo floreerde in het begin van
zijn carrière.
Ik herinner mij nog goed dat ik halverwege
april van dat jaar een wielerblog aan het lezen was van een fan die zeker wist dat dit het
jaar van Rujano zou worden en dat hij, nu hij
weer onder de vleugels van Savio reed, nogmaals een etappe in de Giro zou winnen.
En zo geschiedde, Rujano wist samen met
Alberto Contador in de slotfase te ontsnappen in de etappe richting de Großglockner
en wist de Spanjaard voor te blijven.

“Hij was weer terug! De
koffieboon kon het nog!”

Helaas was zijn triomftocht van korte duur
want in 2012 werd hij ziek in de Giro en in
2013 maakte hij de opmerkelijke overstap
naar de Nederlandse equipe Vacansoleil en
kwam hij door dopingperikelen rond zijn
persoon niet in actie. Hij stopte, leverde zijn
contract in, kwam terug op zijn beslissing,
werd nog even nationaal kampioen tijdrijden en stopte officieel eind 2013 al op 31-jarige leeftijd. Zo verdween hij helaas via de
achterdeur van het toneel, maar ik blijf het
geweldig vinden dat hij het 6 jaar na dato
in 2011 nog een keer flikte in de Giro na zoveel pech en ellende. Voor mij blijft Rujano
een pracht coureur en een geweldige verschijning, met zijn flapoortjes en zijn kleine
postuur.

WIELRENNEN EN ETEN - Pannenkoekenlasagne
Stel je hebt gister heel veel pannenkoeken gebakken en je kon ze niet allemaal op of heb
je gewoon heel veel zin in veel calorieën omdat je net een zware Domrennertraining hebt
gehad? Dan is hier nu de oplossing!
Ingrediënten:
800g verse spinazie
1 ui, gesnipperd
Twee pakjes spekjes
2 tenen knoflook
250g ricotta
Peper en zout
Nootmuskaat naar smaak 50g boter
60g bloem
500ml (volle) melk
10 a 12 pannenkoeken
Geraspte kaas
Verwarm de oven voor op 180˚ Celsius. Neem een grote wok of pan waarin je kan roerbakken. Bak de spekjes. Voeg het uitje en de uitgeperste knoflooktenen toe. Als de uitjes goed
zijn kan je de spinazie toevoegen, niet alles tegelijk als je niet zo’n grote pan hebt. Als alle
spinazie in de pan zit en is geslonken kan je de ricotta er doorheen roeren tot het egaal
verdeeld is.
Nu de Bechamel; Smelt de boter in een steelpan op laag vuur. Roer de bloem er met een
garde doorheen. Als het goed gemengd is kan je de melk al roerend toevoegen. Niet te snel,
pas als het gemengt is de volgende scheut. Laat de bechamel nog even op laag vuur staan
terwijl je rustig roert. Breng de bechamel op smaak met een beetje peper en nootmuskaat.
Vet een ovenschaal in met een beetje boter. Vul een voor een de pannenkoeken en leg ze
naast elkaar in de schaal. Giet de bechamel er overheen als de schaal vol is. Doe op het laatst
de geraspte kaas eroverheen en zet de schaal in de oven en bak totdat de kaas een mooi
kleurtje heeft gekregen (ongeveer 10 minuten). Geniet daarna van deze heerlijke lasagne!
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WIELERKLEURPLAAT
Het enige deel van het BuitenBlad in kleur, dat moet je wel nog zelf doen!! Gelukkig rent
de gemiddelde Domrenner niet weg voor een beetje competitie en maken we er zoals de
meeste dingen meteen een wedstrijdje van! Was jij vroeger ook al kampioen kleuren en wil
je je graag nog eens bewijzen, of heb je vroeger gekleurd alsof je leven er vanaf hing en
nooit wat gewonnen? Dan is dit je kans op revanche!
Kleur in en geef jouw kunstwerk voor de nieuwjaarsborrel (10 januari) aan een van de redactieleden en wie weet win jij wel een fantastisch paar Domrennersokken en een eervolle
vermelding (met kleurplaat in kleur) op de site.
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INTERVIEW MET DE CLUBKAMPIOEN - door Thomas Nekkers

“Als ik niet zou wielrennen, zou ik niet kunnen studeren” een interview met de CK”
Een graad of 9 buiten. Onderweg naar België. Het kafé dan, niet het land (wel fijn
dat dat nog even verhelderd werd). Vol. Waar dan heen? “Dan lijn4. Zit tegenover
de ap in de twijnstraat”. Ook prima. Dan gaan we die kant op. Eenmaal aangekomen, plekje gevonden, recorder in de aanslag, kwam hij daar aangelopen: onze
clubkampioen, Matijn Straatsma.
Stel je eens voor.
Wat is tot nu toe je beste resultaat?
Ik ben 22, jarig in juni. Ik studeer Liberal Arts
& Science. Ik zit nu in het laatste jaar en ik
ben als het goed is na de derde periode
klaar.

Hoe lang fiets je al?

Ik denk al sinds mijn… 14e. Ik begon met
schaatsen en op een gegeven moment
kwam er vanuit de schaatsvereniging de
vraag of mensen meer wouden doen, vooral
in de zomer. Dus gingen we in de zomer ook
wielrennen en toen ben ik echt begonnen.
Toen ik vervolgens een jaar of 16 was, ben ik
bij een wielerclub gegaan omdat het niveau
bij de schaatsclub te laag was voor mij.

Wanneer ben je voor het eerst gaan nadenken over het wedstrijden rijden?

Ik ben dus op mijn 16de bij die wielerclub
gegaan en een paar oudere mannen zeiden
toen tegen mij dat ik wel hard kon fietsen. In
die tijd fietste mijn neef ook al wedstrijden,
dus dat leek me ook wel vet om te doen.
Maar bij die club zaten geen wedstrijdrenners. Op twee amateurs van 40 na.
Nouja, het leek me gewoon fucking vet om
wedstrijden te rijden, dus ik denk fuck it dat
ga ik doen. Toen ik ongeveer 18 was, heb ik
een licentie gekocht en ben ik wedstrijden
gaan rijden. Die eerste paar wedstrijden
kwam ik er wel achter dat er even een ander
niveau rijdt daar, haha.
Nadat ik een aantal wedstrijden had gereden kwam ik het jaar daarna bij de Domrenner terecht.

Poeh… Ik ben in 2012 Nederlands Kampioen wintertriatlon geworden. Dat is 5 km
hardlopen, 20 fietsen en 10 schaatsen. Daar
ben ik wel heel trots op. Ja, daarnaast… Ik
heb wel een aantal goede tijdritten gereden en we hebben de ploegentijdrit van
de Ronde van Haspengouw gewonnen. Dat
was echt mooi. Toen we gewonnen hadden,
zei iemand van: “Ja, jullie ploegleider mag
ook mee op het podium!” Ja, maar we waren maar met z’n vijven! Toen zag je iedereen wel kijken van: “Oh.” Maar ze vonden het
ook wel vet, dat een paar van die studenten
opeens iedereen op z’n plek zetten. Maar
een paar anderen konden het niet zo goed
hebben.

Even over het CK. Was er een strategie?

Het was wel een interessant CK, in dat opzicht. Op het circuit van de Berg is het niet
zo selectief, dus ik dacht gewoon van ja, ik
ga kijken wat er gebeurt en dan zien we het
wel. Ik gokte volledig op mijn eindsprint.
Maar op een gegeven moment was er een
klein groepje weg en in de achtervolging
ging Robert echt hard op z’n bek. Alles
raakte een beetje versplinterd en het heeft
wel twee ronden geduurd voordat het peloton weer bij elkaar was. En ja, toen moesten
we het gat op de kopgroep dichtrijden, die
toch wel echt een goed stuk weg waren gereden. Daarvoor heb ik ook een stuk vol op
kop moeten rijden, alles moeten geven om
überhaupt terug te kunnen komen. Dat is
toen gelukt, daarna was het echt een koers
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INTERVIEW MET DE CLUBKAMPIOEN - door Thomas Nekkers
van hollen en stilstaan.
Er werd alleen nog naar elkaar gekeken. Met
twee ronden te gaan ging Yohan ervandoor,
maar daar werd niet echt op gereageerd.
Toen dacht ik natuurlijk wel even van “Ja, het
zou zomaar kunnen dat hij hem pakt. Maar
ik ga ook niet het gat dichtrijden nu.” En ik
denk dat iedereen dat wel dacht.
Ik wist dat Ewout het verschil moest maken
in de “klim”, dus ik wist: in de laatste ronde
gaat hij nog een keer vol aan. Daarnaast had
ik door dat Lex heel gretig was. Wouter ging
op een gegeven moment ook nog achter
Yohan aan, maar in de laatste ronde gingen
wij ook echt hard rijden.
Ewout ging inderdaad in de laatste klim in
de aanval, op dat moment viel alles voor mij
zo op z’n plek. Het ging écht hard, Ewout
werd bijgehaald, net als Yohan en Wouter. In
de laatste afdaling zat ik al in derde positie.
Echt perfect. Ik ging er in de sprint vol langs
en ik won volgens mij met meer dan een
fietslengte voorsprong.

Tevreden, neem ik aan?

Ja. Zeker. Als je wint, wat wil je er dan nog
meer uit halen?

Hoe gaat het verder met Matijn op de
fiets? Na je studie vind je natuurlijk een
hartstikke mooie baan, dan ga je doorfietsen, maar hoe hard?
Goede vraag. Ik heb in het afgelopen jaar
goede amateurkoersen gereden, maar ik
was geen constante factor die alleen maar
top 10 haalt. Het lijkt me wel heel vet om
elite te rijden. Maar je ziet dat bij heel veel
mensen: dan is het alleen maar volgen en
in het laatste wiel hangen, proberen bij te
houden. Daar heb ik gewoon echt geen trek
in. Dan is de lol er af. Dan blijf ik liever bij de
amateurs rijden, daar haal ik veel meer voldoening uit.
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Als je samen traint met je vriendin, wat
is het verschil, welke kant valt dat dan
op?
Met fietsen kan ik doen wat ik wil, ik kan
niet verliezen. Dat verschil is echt te groot.
Ze kan voor een vrouw goed fietsen, maar
als wij naast elkaar fietsen, fietst zij met een
hartslag van 20 slagen hoger.

En met schaatsen?

Malou heeft vroeger ook wel op hoog niveau geschaatst en die komt aardig in de
buurt van mij! Op de 500 meter heeft zij een
seizoenstijd van 42,7 en ik 42,4. Maar dat is
vooral op de kortere afstanden. Maar als ze
achter mij rijdt, rij ik haar er niet zomaar af.
En heel eerlijk: ik kan er ook niet zo goed tegen als zij wel wint.

Als je nou een van de twee moet opgeven, schaatsen of wielrennen.

Dan zou ik schaatsen opgeven. Dan zou ik
een crossfietskopen en in de winter ook
gaan fietsen. Misschien ook crosswedstrijden rijden dan.

Als jij mocht kiezen, tussen jouw carrière, of je kon continentaal gaan rijden
(maar nooit hoger dan dat). Waar zou je
dan voor gaan?

Ik denk… dat het leuker zou zijn om continentaal te gaan rijden, maar aan de andere
kant ook frustrerend omdat je nooit World
Tour kan halen. Van continentaal kan je net
niet leven, weet je? Als je werk hebt, heb je
vastigheid… Maar het kan ten koste gaan
van je sport. En als je werk je sport is, is dat
natuurlijk supervet. Maar wat ik zeg, als
continentale renner moet je ongeveer nog
een bijbaan ernaast hebben om de maand
te halen. Maar het zou wel vet zijn. Als ik de
kans zou krijgen, zou ik het wel doen. Want
ja, waarom niet?
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BUDDY LASERGAMEN - Mitchel Broers
Buddy ouders Joost en Jelle hadden voor 16 november weer een leuke activiteit
georganiseerd voor de nieuwste Domrenner leden. Na sterk aandringen van Margot ‘Moenwalk’ zijn we gaan LASERGAMEN! Vanaf minuut één zat het enthousiasme er al in. Iedereen werkte hard aan de conditie door zo snel mogelijk door de
zaal heen te rennen en op alles te schieten wat je maar zag bewegen. Dat Mitchel
hierdoor vaker op zijn eigen teamgenoten schoot dan op die van de tegenstander,
was dan ook volledig begrijpbaar. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was
ronde 1 voorbij. Terwijl we aan het afkoelen waren onder het genot van een koud
biertje, zagen we op het scorebord dat ‘Moenwalk’ iedereen ver achter zich liet met
haar tactiek: ‘’Gewoon zoveel mogelijk schieten, kijken waar je laser terecht komt
en dan pas gaan bijsturen’’.
Tijdens de tweede ronde werd er al meer tactisch gespeeld en bleven beide teams
wat meer georganiseerd bij elkaar. Althans, dat was de bedoeling. Wanneer je eenmaal een minuut niemand had gezien (we speelden met zijn 8en in een grote zaal)
begon je toch maar weer rondjes te gaan rennen en voor eigen geluk te gaan. Het
schijnt dat de gemiddelde hartslag tijdens deze activiteit hoger lag dan tijdens de
spintrainingen van ‘Hardcore’ Harry.
Eindstand: Iedereen was helemaal kapot en had het erg naar zijn zin gehad! Iedereen bevond zich het tweede potje qua score op een vergelijkbare plaats als bij het
eerste potje. De activiteit was al geslaagd, maar we besloten deze nog even kracht
bij te zetten door naar ons stamcafé Rex te gaan. Hier waren we beland op een
Sinterklaasborrel van een andere vereniging. Best gezellig eigenlijk. Wie van tevoren dacht dat we nog één biertje in Rex zouden
gaan doen, kwam er bedrogen uit. Een lange
tijd (en een flink aantal kannen) later besloten
de meesten dat het wel mooi was geweest voor
de avond. Mark had nog de grootste moeite
met het afscheid nemen van zijn Poolse maten.
Uiteindelijk schakelden Joost, Jelle en Mitchel
nog een tandje bij en zijn zij nog doorgegaan
naar Chupitos, om vervolgens nog in het Pakhuis te belanden. En daar is voor ons het licht
uitgegaan…
We kijken alweer uit naar de volgende buddyactiviteit! In het geruchtencircuit gaat rond dat
een ‘escape room’ de volgende activiteit moet
gaan worden. In de tussentijd hopen wij jullie
te zien op de borrels, bij het spinnen, op de circuit training en natuurlijk op de fiets! Tot dan!
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HOW WE RIDE - Thomas Nekkers
In deze gloednieuwe rubriek zal een willekeurig lid een ode aan zijn eigen
fiets(en) geven, om het ijs te breken zal eerst onze hoofdredacteur uitgebreid over zijn ‘schatje’ (s) vertellen.
Lieve Moby,
Ik zag jou voor het eerst onderweg naar
de supermarkt. “Even fietsen kijken man.
Je kent me.” “Gast, rot op. Je kijkt hier elke
keer.” “Hou je bek ik ga fietsen kijken. Deze
zijn weer nieuw.” En dus gingen we fietsen
kijken. Nieuwe tweedehandsjes. Oude dingen, maar ze reden allemaal. En op een
oude fiets, enzo. Eerst zag ik een Merckx.
Een donkergrijs/bruine/groene (wat ooit
de originele kleur was is mij tot de dag van
vandaag onbekend), maar dan kijk je direct
naar het prijskaartje. En dat was geen (Bel-

gen)grap. Daarnaast stond een witte Trek.
Ook een oudje, zag je, maar hij had al wel
‘het nieuwe schakelen’. Even kijken naar de
prijs. Oh, dat valt nog wel mee. En de maat
dan? Staat er niet op. Medewerker naar
buiten wenken, fiets laten opmeten. 58.
Dat past precies. En wacht even, USPS. Was
dat niet van Armstrong? Vet. Proefritje dan
maar. “Loop jij anders maar ff door naar
de supermarkt alvast man.” “Of wilt u een
kopje koffie hebben?” Dan moet je net Finn
hebben. Ik hoefde me geen zorgen te maken dat ik snel terug moest zijn.
En of je reed. Ik moest even wennen aan
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hoe jouw stuur in elkaar stak en hoe ik effectief kon remmen, maar ik reed zo op je
weg. Het werd een korte testrit, want ik
wist dat wij voor elkaar gemaakt waren.
Snel terug. Bijna op m’n plaat omdat ik verkeerd rem. Fiets trots naar binnen rijden.
“En? Beviel het?”“Als ik hem nu afreken, kan
ik hem dan morgen even komen halen?” …
“Ja, natuurlijk.” En toen was het rond. Ik heb
nog nooit zo snel een beslissing gemaakt,
maar soms weet je dat het goed zit.
En wat hebben we in dat halfjaar een avonturen beleefd. In de eerste week meteen
vergeten dat er een verkeersbord vóór
Laan 1914 staat. Boem, pats. Ik ongedeerd,
jij komt er ook wel bovenop.
Je mocht meteen aan de bak op de Alpe.
Dag 1 bocht 21 en 20, dag 2 tot aan de
Tourfinish (indien we die gevonden hadden dan). 1:19.30 omhoog. Ongetraind en
onvoorbereid. Niet ontevreden. Maar zeker
niet tevreden.
Daarna Domrenner introkamp. Met het
verhaal dat jij wel eens iets met Maikel
gehad kunt hebben. De waarheid interesseert mij niet, je bent nu van mij.
De 4de categorie klim van het park omhoog in België, waar wij in oktober de 5de
stek pakten. Mijn eerste Strava top 10 en
dat op een klim. Tevreden.
De laatste bocht van de natgeregende polder in Bunschoten, met (te) harde banden
en kiezeltjes. Ik flink open, jouw achterwiel
kan een museum in.
Maar ik genees. Jij hebt een nieuw achterwiel. En als ik jou daar zie staan, naast mijn
bed, weet ik: wij gaan nog heel wat beleven komend jaar.
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QUOTES

Ja hoor, daar is ie weer! Een overzicht van de meest memorabele
uitspraken van onze geliefde leden.
Brechtje: Mijn telefoon maakt van ‘fietsen’ een autocorrect naar feesten
Brechtje: ‘Je moet niet een keer een drankje doen, je moet zuipen alsof dat
het enige doel van je dag is.’
Bij de 1e zwemles bij het Zinkstuk:
Robert: Ik gooi mezelf op de kant zo
Guy: Als je hier een tandje terug doet, lig je gewoon op de bodem
Ewout tijdens de borrel erna: Ik kan best drinken, maar niet hier.
Arend: Ik kan best zwemmen, maar niet in dit zwembad
Lex: Ik ben begonnen met wielrennen nadat ik ProCyclingManager ging
spelen
Arend: Aan het eind van ons bestuursjaar zijn we zo één dat onze menstruatie synchroniseert

Marieke op Introkamp: ‘HAND IN MIJN KUT’
Daan: ‘Ik ben de levende nageboorte’
SKITS bestuur tijdens de SWN ALV: ‘Wij zijn er via het Buitenblad van de
Domrenner achter gekomen dat de studentencup verzet was.’
Anton (Ze German) na een afwezigheid van 1-2 jaar: You are the same people as two years ago
Jelmer: Peter is alles wat God niet heeft kunnen bedenken
Robert: Peter is de reden dat de wereld kan bestaan
Een wijze les van der Yohan: Volgens mij heb je in Nederland geen winterbanden nodig, als het sneeuwt sta je toch in de file.
Player Joost: Hoe kun jij zo lekker zijn als je het zusje van Guy bent
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