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Een boom die zo hard wil groeien dat hij zijn wortels uit de grond trekt zweeft niet ten hemel, 

maar valt om. Wellicht lag daar de verklaring voor het gelach dat ons trof na publicatie 

van het vorige redactioneel. Wij zaagden aan de takken en staken enkele wortels af die 

ons verankerden in een keurslijf van ons verleden. ‘Verklaringen’ hebben daarmee een 

onschatbare verdienste, die maar al te graag vergeten wordt: zij laten de onverklaarbaar-

heid van dingen schitterend uitkomen. Een verklaring is: de vraag nog eens stellen in een 

eenvoudiger vorm. Iedere verklaring doet mij denken aan een poging om bij het licht van 

een dovende lucifer te tonen, hoe de zon er uit ziet. Over welke vraag wij ons buigen is 

niet onomstotelijk vastgesteld: men kan immers alles beweren, en dat gebeurt dan ook. 

Met aanmatiging of arrogantie heeft deze verklaring niets te maken. Een verklaring wordt 

immers arroganter naarmate hij verklaarbaarder wordt, onverklaarbare verklaringen ken-

merken zich juist door het gemis aan arrogantie. En als mensen zich onverhoopt ergeren 

aan enige arrogantie dan komt dat doordat ze zelf een superioriteitscomplex hebben, dat 

ze voor zichzelf verbergen en het zo een ander kwalijk kunnen nemen. Daarmee is de cirkel 

rond.

vM

Redactioneel - pagina 2

Redactioneel

Het Buitenblad - nummer 2, jaargang 2008-2009



De puntjes op de ‘e’ - pagina 3

De puntjes op de ‘e’
stukske van d’n veurzitter

De winter komt alweer bijna tot zijn eind. 
Met het verdwijnen van de winter, verdwijnt 
ook weer het spinnen uit het wekelijks leven, 
zullen de dagen langer worden en maakt 
de kou plaats voor de regen, alvorens de 
warmte ons tegemoet zal treden. Het gala, 
de borrels en voor een enkeling carnaval 
brengen deze winter gelukkig nog enige 
behaaglijkheid bij de koutrotserende werk-
paarden die onze mooie vereniging rijk is!

Genoeg geluld, het wielerseizoen staat 
weer voor de deur. Veel licentiehouders en 
andere fanatiekelingen zijn zich al flink aan 
het opmaken voor de tijd die komen gaat, 
want wedstrijden moeten gewonnen wor-
den en tochten gereden! De dagen worden 
langer en bieden zo eindelijk weer wat meer 
trainingsmogelijkheden, als nu ook maar 
eens de regenbuien zich gedeisd zouden 
houden...

Om traditiegetrouw het wielerseizoen in 
te luiden, gaan we met meer dan 30 man 
de Ardennen in dit nieuwe wielerseizoen 
ontmaagden. Voor 3 april is iedereen 
(leden, donateurs, Club van 100, sponsoren, 
Utrechtse studentensportverenigingen  en 
collega-studentenwielerverenigingen) 
uitgenodigd voor de presentatie van onze 
wielerploeg van 2009!

Goed nieuws is er voor de donateurs. De 
Oud-Domrennercommissie is druk bezig 
met het opzetten van een vereniging voor 
Oud-Domrenners. De definitieve naam, reg-
lementen en statuten zijn nog niet bekend, 
maar de verwachting is wel dat zij dit jaar 
nog het levenslicht zal zien. Voor donateurs 
die lid van die vereniging willen worden zal 
dat betekenen dat er voor hen een kamp 
komt, gestructureerde trainingen en de 
mogelijkheid om via de Domrenner kleding 
en een KNWU-licentie te bestellen. Dit wordt 
dus nog vervolgd.

Als bestuur hebben wij tevens het heugelijke 
nieuws dat we vanaf dit jaar een bestuurs-
kamer zullen krijgen op de Pnyx, een pand 
voor studentenverenigingen en -stichtingen 
in de Utrechtse binnenstad. Een hele kamer 
zal het niet worden, aangezien wij de kamer 
zullen delen met Softijs. Wij kijken er in ieder 
geval al naar uit.

Dan wil ik om af te sluiten de Buitenblad-
commissie bij deze wederom bij voorbaat 
bedanken voor hun naar verwachting sterk 
staaltje schrijverskunst in de rest van dit Bu-
itenblad!

Tot spoedig!

Joost Vermuë
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Ik kwam erop om zelf eens kruidkoek te maken, nadat ik iemand tijdens het fietsen tegen 
kwam die het zelf ook had gedaan.
Hij vertelde me dat het heel gemakkelijk was om te maken en om te variëren in de 
smaak.
Een ander pluspunt is dat het heel moeilijk is om de cake kruimelig en luchtig te maken: hij is 
juist een beetje stevig, wat voor tijdens het fietsen zeker prettig is en hij vult ook zeer goed!
 
Benodigheden:
 
- 250 gr. zelfrijzend bakmeel
- 250 gr. donkerbruine basterd suiker
- snufje zout
- optioneel: 1/2 theelepel nootmuskaat, kruidnagel
- 1/4 liter (karne)melk
- ingevet bakblik en een beetje bloem
- oven, op 170 graden voorverwarmd
- zak studentenhaver (gedroogd fruit en diverse noten in een zak) of
  alleen 200 gram gedroogde abrikozen of rozijnen.
- flinke lepel honing of stroop
 
*zoals jullie zien zijn er veel variaties: het luistert allemaal niet zo nauw, als je er maar veel 
suikers in stopt.
 
Werkwijze:
 
- Meng alles door elkaar in een kom en als laatste, beetje bij beetje de (karne)melk 
toevoegen.
- Stopt dan het mengel in het bakblik.

Recept tegen de kredietcrisis: maak je 
eigen kruidkoek
door Ruvar Spauwen
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Sport- & Orthopedische revalidatie

“Van Huis & Van ’t Klooster”

- Fysiotherapie en manuele therapie 

- Expertisecentrum knie & schouder

- Medisch testen en trainen

Catharijnesingel  82    Utrecht,  tel. 030-2317551

- Plaats het blik in het midden van de oven en laat ongeveer 60-70 minuten bakken.
- Let op: hij zal niet zo droog worden als een normale cake, dus daar hoef je niet op te 
wachten.
- Na het bakken even laten afkoelen, vervolgens uit het blik halen en verder laten 
afkoelen.
 
Bewaren:
 
- Nadat de cake goed is afgekoeld, kan je ‘m in plakken snijden en ze vervolgens in de 
diepvries bewaren.
- Gebruik wel geschikt verpakkingsmateriaal.
- De plakken zijn minimaal 2 maanden houdbaar in de vriezer.
 
Kosten en voedingswaarde (via Voedingscentrum):
 
- Grove berekening: 2,50 euro per cake = 25 cent per plak
- 3100 Kcal en 87 gram vet met studentenhaver
- 2600 Kcal en 4 gram vet met abrikozen/rozijnen
- Dus meer dan 250 calorieën per plak! 
  (Powerbar is ongeveer 1,55 euro en 230 calorieën)
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Het Buitenblad doet... Rupert Revealed
door Jasper Vis

Mijn eerste Buitenblad doet is er meteen één 
om je vingers bij af te likken. Op 29 januari 
bezocht de Redactie, Esther niet inbegre-
pen, Rupert a.k.a. Ruben Opgelder. Bekend 
van Schreeuw en omstreken. 

Om meteen maar met de belangrijkste 
vondst van de avond binnen te vallen: Rupert 
is niet zo treksok-gefixeerd als de Schreeuw 
doet vermoeden. De vier maagdelijk witte 
sokken die de Redactie voor hem mee-
bracht ter vervanging van de lang verloren 
treksok zaten aan het eind van de avond 
nog veilig in het plastic!

Zoals jullie al in een eerder Buitenblad heb-
ben kunnen lezen, woont Ruben het enige 
echte Domrenner-huis, gelegen aan de 
Utrechtse Van Noortstraat. Het warme geel-
blauwe Domrenner-gevoel overspoelt je dan 
ook meteen als je over de drempel stapt. Dit 
ondanks het gemis van Merel, die namelijk 
enige tijd het Domrenner-evangelie in Enge-
land verkondigt.

Vreemd genoeg speelde de avond zich 
niet af in de kamer van de gastheer, maar 
in het optrekje van Jasper H. Rubens kamer 
bleek zich namelijk op de bovenste etage 
te bevinden, terwijl de kamer van Jentzen 
direct naast de keuken is gelegen. Uit prak-
tisch oogpunt wordt daarom meestal door 
de bewoners gezamenlijk in Casa di Jentzen 
gegeten. En deze keer was het niet anders.

Het eten was als vanouds weer dik in orde: 
aardappelen, beetje groenvoer en gehakt 
door elkaar gemengd. Voor de Redactie 
wordt altijd goed gezorgd. Misschien dat 
de dreiging een vernietigend stukje in het 
Buitenblad te zien verschijnen de gastheer/
-vrouw steeds aanspoort tot grootste 
culinaire prestaties? Wie zal het zeggen!

Na het eten liet Rupert de Redactie zijn 
kamer, maar toch vooral zijn nieuwe 

flatscreen TV, zien. Met ingebouwde stroop-
wafelhouder, aldus Jentzen. Ruben zelf 
beweert dat het een DVD-speler is. De waar-
heid zal wel ergens in het midden liggen.

Na nog wat andere dingen in Rubens 
kamer gesloopt te hebben, begaven wij ons 
weer naar de beneden verdieping. Aldaar 
begon voor sommigen (Jentzen) onder ons 
het hoogtepunt van de avond. Ruben had 
namelijk perenijsjes als toetje. Nu moeten 
jullie weten dat Jentzen en perenijsjes een 
gevaarlijke combinatie is, met serieus over-
matige consumptie tot gevolg.

Gelukkig is ook deze perenijsjesslacht-
partij goed afgelopen. Na drie perenijsjes 
was Jentzen verzadigd. Of de perenijsjes 
waren op. Iets in die richting in ieder geval.

Na het eten werd de avond gevuld met dat-
gene waar de Redactie beroemd, berucht 
en geliefd om is: slap geouwehoer en 
borrelpraat (en in mijn geval: lezingen). Het 
moet voor Simone niet makkelijk geweest 
zijn zich als enige vrouw staande te houden, 
terwijl de mannen over films (Tip voor de 
lezer: Enemy at the Gates en Striptease) en 
gemotoriseerde vierwielers uitweidden. Dit 
alles natuurlijk vergezeld door een overdosis 
foute grappen en smerige anekdotes. 

Girltalk? Geenszins!

Gedurende zo’n avond leer je Rupert toch 
heel anders kennen. En voorwaar, het 
moet gezegd: de Schreeuw geeft een heel 
stigmatiserend beeld van hem af. Het bli-
jkt gewoon een heel rustige, Bennekomse 
jongen, in plaats van de gefrustreerde 
adolescent die hij op de Schreeuw lijkt te 
zijn.

Na begonnen te zijn met mountainbiken, is 
Ruben nu sinds enkele jaren ook te bewon-
deren op de racefiets. Niet lang daarna 
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volgde de volgende stap in zijn carrière: 
sinds afgelopen zomer draagt hij het tenue 
van de Domrenner.

Dit jaar heeft Ruben één groot doel: het ver-
slaan van Jentzen bij één van de tijdritten in 
de tijdritcompetitie. Om dit doel te bewerk-
stelligen zal hij toch iets moeten verzinnen 
tegen het dichte achterwiel van zijn op-
ponent. Een tijdritstuurtje is alvast een goed 
begin, nietwaar? Want dat staat nu op zijn 
verlanglijstje.

Daarnaast kunnen jullie hem natuurlijk altijd 
helpen door een stok in het voorwiel - niet in 
het achterwiel, dat gaat niet: dat is immers 
dicht - van mijn naamgenoot te steken. 
Ruben zelf is van plan het met een 
strategische voedselvergiftiging te proberen. 
Hoe je het ook wendt of keert: de tijdrit-
competitie is in dit huis in ieder geval al lang 
begonnen!

Zoals jullie al merken is het een knus 
gebeuren, daar in het Domrenner-huis, 
gelegen aan de Utrechtse Van Noort-
straat. Vele activiteiten - zoals eten, koffie 
na het eten en perenijsjes - worden door de 
huisgenoten samen ondernomen en de 
Redactie heeft de eer gehad daar een keer 
van mee te profiteren. Kortom, ‘het Buiten-
blad doet...’ was wederom een geslaagd 
evenement. Laat deze tradities een voor-
beeld vormen voor de Domrenner-huizen 
van nu en van de toekomst!



Oproep:

De Domrenner 

Borrel

24 maart
Plaats: Café Ledig Erf

Tijd: 21:00u

Thema:

Spaanse hondjes

Aanwezigheid Gewenst

Dresscode: Casual
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Gedicht: herkenbaar?
door Tim Zwart
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herkenbaar?
 

wil doorgaan,
niet ademen,

draag mooie kleren,
voel me naakt,
wil elders kijken,

Door gevoel verblind,
het hart klopt snel,

kan niet weerstaan,
tijd staat stil,
als hij dat wil.

 
Koude wind

snijdt
door me heen.
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Fotorubriek: de Flits!
door Esther Dieker & Simone Droog

Welkom bij de allereerste uitgave van “De Flits”, de exclusieve fotorubriek 
van het BuitenBlad. Hierin zult u regelmatig DE momenten (die er werkelijk 

toe doen) van de afgelopen periode vinden. Veel plezier met de eerste editie 
waarin spraakmakende momenten uit het afgelopen wielerseizoen van 

USWV de Domrenner herbeleefd kunnen worden!
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Kijk in de doos van een Domrenner
Wat nou suffe jaaroverzichten, deze 
keiharde kijkdoos neemt je mee langs de 
hoogtepunten van vorig jaar. De werking 
van een kijkdoos is zo makkelijk dat we een 
korte handleiding hebben toegevoegd 
in de uitknipplaat op de centrefold. Wat 
is er allemaal te zien op dit frisse stukje 
handenarbeid uwer redactie? We hebben 
een vol koersende Roger, vliegende trek-
sokken, Dani in z’n element, mister asscrack 
en nog veel meer, check dat dus uit! 
Mocht je zaken missen in deze aanzet tot 
kijkdoos dan staat het natuurlijk helemaal 
vrij om naar eigen inzicht zaken toe te 

voegen of weg te laten (hint: kleding). 
Zoals gewoonlijk verloot de redactie ook 
ditmaal weer een fabuleuze prijs onder de 
inzenders van het goede antwoord. Het 
goede antwoord is in dit geval de 
mooiste doos om naar te kijken, dat mag 
in real life, maar ben je handig met een 
fototoestel, foto’s accepteren we ook! 
Het aantal inzendingen voor de woord-
zoeker was overweldigend, maar liefst 98 
Domrenners hebben niet gereageerd, dus 
ook deze keer rekenen we op jullie noeste 
arbeidersgenen, bon chance en plakse!!

Olympische sporters 
helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?

TRIAS 
Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland

Mississippidreef 61  3565 CE  Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508

info@triastotaal.nl



LEEG







LEEG



Als Domrenner kan je geheel gratis en vrijblijvend 
een offerte voor een fiets laten maken bij

Cycles Dupree

Al jarenlang de grootste sponsor en trouwste supporter

Jean Paul Dupree
Croeselaan 98

Utrecht
030 2932592

(van tevoren afspraak maken)
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Het middaguur nadert. Buiten is het koud. 
Donnie ligt nog steeds in bed. Te koud om 
op te staan, vindt Donnie. Toch sleept hij 
zich uit bed en naar de keuken. Ontbijt. Hij 
doet de friet die nog over is van de vorige 
avond op een bord en plaatst het geheel in 
de magnetron. Eén minuut of twee zal wel 
voldoende zijn, zo schat hij.
Opgewarmde friet! Geen beter begin voor 
koude een dag als deze. Terwijl de mag-
netron zijn werk doet kijkt Donnie uit het 
raam. Buiten ziet hij de schaatsers op het ijs 
van de vijver. Bah. “Als je van ijspret houdt 
ga je maar in Siberië wonen,” denkt Donnie 
bij zichzelf.
Met die aanhoudende gladheid is zelfs 
Tacxen niet zonder gevaar. Ook daar kun je 
vanaf vallen, zo heeft hij meermaals onder-
vonden. Reden genoeg om voortaan ook 
indoor maar een helm op te zetten.
Pling! De magnetron is klaar! Snel haast 
Donnie zich naar de magnetron. Dankbaar 
neemt hij zijn eten in ontvangst van zijn beste 
vriend in de keuken. Hij pakt nog snel de 
mayonaise en nestelt zich aan de keuken-
tafel voor het ontbijt.
Aldaar overdenkt hij het baandagje. Zijn 
eerste kennismaking met het hout van 
Sloten is geen onverdeeld succes ge-
bleken. Onbewust wrijft hij over de pijnlijke 
plek waar vijftien lange splinters zich die 
noemenswaardige dag in het vlees van zijn dij 
hadden geboord. Blijkbaar ga je op een 
wielerbaan altijd linksom. Dat hadden ze 
hem ook wel vooraf mogen vertellen.
Zijn ontbijt zit er weer op. Hij plaats zijn bord 
op de metershoge stapel afwas. “Zo dat is 
ook weer netjes opgeruimd,” mompelt hij in 
zichzelf.

Hij wandelt terug naar zijn kamer en neemt 
plaats achter zijn computer. Buienradar 
belooft weinig goeds voor de komende 
dagen. Ook plaatst hij nog een lief berichtje 
over zijn moeder op de Schreeuw.
Ondanks dat de weergoden hem opnieuw 
ongunstig gezind zijn, besluit Donnie toch te 
gaan trainen. Een wielrenner blijft immers 
een wielrenner, en kan dus niet lang zonder 
fiets. Snel kleedt hij zich in koersoutfit, en met 
4 shirts (allen Domrenner) en een windstop-
per spoedt hij zich naar zijn fiets. 
Voor de vierde keer deze week gaat hij op 
het pad tussen huis en schuur onderuit. Hij 
neemt zich opnieuw voor voortaan zijn helm 
al op te zetten, terwijl hij nog binnenshuis is. 
Met een pijnlijk achterhoofd neemt hij plaats 
in het zadel en zet af.
Jammer genoeg had hij de oude vrouw 
met rollator die net voor hem langs kruiste 
over het hoofd gezien, zodat hij nu voor 
de tweede keer vandaag onzacht met de 
aarde in aanraking komt. Versuft kijkt hij om 
zich heen en dat is net op tijd om de tas van 
de oude vrouw met aanzienlijke snelheid op 
zijn aangezicht te zien afkomen. 

Wederom gaat Donnie tegen de vlakte.

Snel gooit hij het vrouwtje omver, pakt zijn 
fiets en maakt zich uit de voeten. Zelfs de 
ouderen van tegenwoordig lijken hun 
agressie tegen hem te keren.
Toch krijgt Donnie het voor elkaar zonder 
aanvullende valpartijen te fietsen. Het was 
zo’n slecht idee nog niet die zijwieltjes weer 
op zijn fiets te monteren. Toch heeft Donnie 
het naar zijn zin op zijn stalen ros. Ondanks 
de aanhoudende kou die als een mes door 

Donnie de Domrenner (part II)
door Jasper Vis

Donnie is sinds jaar en dag de meest anonieme Domrenner. Nog nooit gezien bij welke 
activiteit dan ook; nog nooit gespot op een training. Toch is Donnie al jaren lid. Nu het 
tweede deel van de belevenissen van Donnie de Domrenner op - en naast - de fiets.
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Al meer dan 65 jaar een kwaliteitszaak 
Eigen fabrikaat fietsen, op maat en naar wens gebouwd

topservice, snel en bekwaam
1e klas fietsen

Amsterdamsestraatweg 414 a-b-c
 

3551 CX Utrecht tel. 030 - 244 19 71 

info@sneltweewielers.nl

zijn ziel snijdt. Als hij wat probeert te drink-
en, merkt hij dat het water in zijn bidon is 
bevroren. 
Kilometer 25 breekt aan als Donnie weer 
bijna thuis is. Dat vindt hij wel weer genoeg 
voor de tijd van het jaar. De uren die 
Donnie deze winter maakt, worden per stuk 
afgestreept.
Nu Donnie weer thuis is zet hij snel de tv aan. 
Daar ziet hij nog net hoe de veldrijders elkaar 
het leven zuur maken. “Welke malloot gaat 
er nu fietsen met dit weer,” denk Donnie nog 

bij zichzelf.
Na een lange warme douche is het 
alweer tijd voor het avondeten. Omdat 
Donnie geen zin heeft te koken - wanneer 
wel eigenlijk? - besluit hij wat te gaan halen. 
Een pizza heeft hij deze keer geen zin in, on-
danks het voedingstechnisch verantwoorde 
karakter (zie Donnie de Domrenner, deel 1).

Frietje iemand?

Meer over de wondere wereld van Donnie de Domrenner in de volgende editie van het 
Buitenblad



Soms gebeurt er bij het maken van een 
Buitenblad iets onverwachts. Leuke dingen, 
maar ook minder leuke dingen passeren de 
revue in het leven van een redacteur. Plot-
seling opgestuurde, spontane stukjes van 
leden, een lange avond zwoegen op een 
artikel van een kantje, you name it, we’ve 
had it.
Maar soms is het lot de redacteur helemaal 
ongunstig gezind. Het lijkt dan wel of alles in 
het leven hem tegenstaat zijn Buitenblad op 
tijd op tijd af te leveren. Deadlines naderen, 
maar de redacteur ploetert dapper door!
Tot dat grote moment van opluchting: het 
Buitenblad is klaar. De grootste ramp die 
een redacteur kan overkomen is dan ech-
ter nog altijd niet uitgesloten: er is een lege 
bladzijde. Of erger: er zijn meerdere lege 
bladzijden. 
Nu moeten jullie weten dat het Buitenblad 
niet zomaar elk willekeurig aantal pagina’s 

kan tellen. Nee, lieve leeskindjes, het Buiten-
blad moet altijd op een mooi rond viertal 
uitkomen. 
Nu is het zo dat het Buitenblad wel vaker een 
lege bladzijde bevat. Deze editie zelfs twee. 
Maar dat heeft een functie! Het zorgt ervoor 
dat jullie niet de wonderlijke schrijfsels die dit 
Buitenblad rijk is te hoeven vernietigen om 
jullie kijkdoos aan de wereld te kunnen laten 
zien.
Maar soms zijn er lege bladzijden zonder 
functie. Zonder levensdoel. En die horen niet 
in dit magazine thuis!
Meestal zijn de perikelen eenvoudig te ver-
helpen. Entertje hier, lege regel daar en je 
hebt zo een bladzijde gewonnen.
Zo niet deze keer: hoezeer jullie redacteur 
ook probeerde, deze bladzijde bleef leeg. 
We doen dus nog maar een plaatje.
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Een lege bladzijde
door Jasper Vis
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CO VAN BEEK
Uw Fietsenonderdelenspecialist

100 m2 Fietsonderdelen
Accessoires – Schoenen – Fiets

en Regenkleding

Abus – Agu – Comus – Conti
Cyclops – Lake – Shimano
Sram – Schwalbe – Terry

Springweg 16 – Utrecht
030 – 231 99 33

www.covanbeek.nl
www.bikepartsonline.nl
www.politiefiets.nl
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Een trukendoos voor alternatieven
door Mark van Manen

Persbericht USWV de Domrenner - 
Buitenblad commissie

De Bilt, 27 januari 2009, 12:32 uur

Een trukendoos voor alternatieven

Het was wellicht een primeur die uw 
Buitenbladcommissie ten deel viel, een 
heuse prijsuitreiking. Zoals elders in dit 
periodiek te lezen valt was de respons op 
de wegstreeppuzzel enorm: vele tiental-
len tot wel een kleine honderd Domrenners 
reageerden niet op deze inkopper, een 
doorgewinterde Domrenner had de 
puzzel niet eens nodig om het antwoord te 
weten op -- ------ ------- ----- -- -- -----, al jullie 
moeders naakt in de sauna, dus! Hoewel 
deze uitroep sinds de publicatie van de 
puzzel niet frequent meer uit de digitale 
onderbuik van onze vereniging wordt 
gedrukt, was 100% van de inzendingen 
100% correct, de persoon die naakt met ~dt 
schreef daargelaten.

De eerste inzending die ons bereikte was 
van onze gewezen voorzitter, huidige wed-
strijdcommissaris en trofeewinnaar in spe, 
Matthijs Kuipers. Hoera! Hij ondervond hoe de 
lakens verdeeld worden ter burelen van uw 

redactie en al snel ontving hij zijn prijs. Op 
een winderige dinsdagmiddag verscheen 
hij in vol ornaat bij Restaurant de Biltse 
Hoek, waar hij na een bijna 2 uren durend 
spektakel zijn prijs in ontvangst mocht 
nemen. 

Matthijs gaf aan ontroerd te zijn door het 
winnen van deze prijs omdat hij in zijn 
hele wielercarrière nog nooit een officieel 
ereschavot tot op de hoogste trede had 
mogen beklimmen. Hij nam de trukendoos 
met beide handen aan en verzekerde uw 
redacteur ter plaatse de inhoud van de doos 
zijn huidige arsenaal te laten vervangen: zijn 
truken onder de codenamen ‘onder de bus 
schuiven’, ‘met de tandwielen in het been 
rijden’ en ‘met een bek vol modder zitten’ 
zullen komend wielerseizoen niet meer te 
bewonderen zijn.

Uw redacteur,

vM

laatst gewijzigd: 28 januari 2009, 00:32 uur

Advertentie:

Wil jij Utrecht beter leren kennen?

Meld je aan als bezorger en ontdek zo de 
mooiste plekjes van de Domstad!

De redactie is op zoek naar enthousiaste fietsers (m/v) die tegen een kleine 
vergoeding het Buitenblad willen rondbrengen.

Mail naar buitenblad@domrenner.nl
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Pavis Logisch Toch: Winterslaap
door Pavis

Na het clubkampioenschap veldrijden ben 
ik in m’n winterslaap gezakt. Een beetje veel 
TV kijken en, tot ergernis van Mavis, veel zap-
pen, goede sigaren roken en vooral heel 
veel niets doen. Een mens moet iets.

Een Domrenner die bij mij regelmatig komt 
logeren, die dan mijn koelkast leeg vreet en 
mijn voorraad koekjes, chocola, krentenbol-
len en bananen tot nul weet te reduceren, 
wist te melden dat er gekoerst werd op de 
Nedereindse Berg.

Hij dacht te weten dat bij de koers, met de 
start om 9.30 uur, geen Domrenners deel-
namen en dat om 11.00 uur meerdere Dom-
renners aan de start zouden verschijnen. Dus 
om 10.00 uur (best vroeg in de winter) mijn 
bed uit en op weg naar de berg. Onder-
weg kwam ik Domrenners tegen die ent-
housiast zwaaiden maar wel de verkeerde 
kant op reden. Die waren gestart om 9.30 
uur en hadden de koers al volbracht. Hier 
was duidelijk sprake van gebrek aan com-
municatie. Zij waren gestart zonder dat 
aan mij, Pavis, door te geven. Dat mag niet 
mogen, dat kan niet kunnen. 

Bij de Berg bleek dat er toch nog één renner 
ging starten om 11.00 uur. De brave borst 
vertrok, luid (vooral luid) aangemoedigd 
door Fraulein Stranger. Na drie kwartier hing 
hij de viool aan de wilgen. Ik kon dus, geheel 
onderkoeld, weer naar huis.

Voor mij is duidelijk dat de communicatie bin-
nen ‘de Domrenner’ verbetering behoeft.

Of dat nu aan ‘de Domrenner’ ligt of aan de 
generatiekloof met mijn onderhuurder, zou 
zo maar kunnen, weet ik niet.
Het moet anders kunnen.

Als je rijdt geef dat dan ook even door aan 
hvis@casema.nl, zet het op de schreeuw 
of hang posters op, voor ondersteuning als 
je dat niet hebt gemeld op licentie@dom-
renner.nl.

De Viskar probeert er dan te zijn met ger-
eedschap en aanmoedigingen.

Logisch toch.
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Wintergala 2009
door Margot Taks

Vorig jaar werd er voor het eerst een gala 
georganiseerd door Softijs, Hebbes, Van 
Slag, ‘t Zinkstuk en de Domrenner. De Dom-
renner heeft toen niet in de organisatie 
van het gala gezeten maar daar is dit jaar 
verandering ingekomen! 

Er werd een heuse galacommissie opgericht 
voor de organisatie van het gala. Uit elke 
vereniging zaten een of twee (bestuurs)leden 
in deze commissie en uiteindelijk waren we 
met 8 commissieleden.  

In december zijn we begonnen met ver-
gaderen. Al snel hebben we besloten dat de 
locatie van het gala Fort Vechten zou wor-
den. Een mooie locatie, voor een gunstige 
studentenprijs! Tevens een locatie die per 
fiets bereikbaar was (echte Domrenners zijn 
dan ook op de fiets naar het gala gegaan). 

Voor de iets minder sportievelingen hadden 
we een bus geregeld. 

Bij de vergaderingen kwam al snel de 
verdeelsleutel voor de galakaarten ter 
sprake. De Domrenner had in eerste in-
stantie tien kaarten. Veel Domrenners 
hadden interesse getoond voor het gala 
waardoor ik zei dat dit veeeel te weinig kaar-
ten waren. Het aantal kaarten werd op-
geschroefd naar 20 kaarten en ik had de 
verwachting dat deze kaarten als warme 
broodjes over de toonbank zouden gaan. 

Naast de bus en locatie moest er een 
fotograaf, dj en band geregeld worden. 
Twee leden van de band ‘JAMS!’ zitten bij 
Van Slag, waardoor we al snel bij die band 
terecht kwamen voor het gala.
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Nadat we alles vastgelegd hadden voor 
het feest, startte de promotie ervan. Elke 
vereniging hield een kaartverkoop en na 
afloop werden overgebleven kaarten 
in de algemene verkoop gedaan. Met 
moeite werden er 15 kaarten bij de 
Domrenner verkocht. Waar waren alle 
Domrenners nu gebleven? Was iedereen 
al druk bezig met de voorbereiding op het 
komende seizoen?!

Op de avond zelf waren we om 20u. aan-
wezig op Fort Vechten. Tafels en stoelen 
werden weggehaald en we toverden het 
Fort om tot een feestlocatie. Nog bezig met 
de welkomstdrankjes en de soundcheck van 
de band, kwam de eerste buslading gasten 
al aan! De bus was een half uur vroeger dan 
verwacht en dit zorgde voor een beetje 
stress. Gelukkig kon een half een uur later 
het feest echt starten en het stroomde snel 
vol met de gasten. 

De coverband speelde twee keer en er 
werd luidkeels met de bekende liedjes mee-
gezongen. Om twaalf uur werden er een 
prom-king en prom-queen verkozen en 
de prom-king was een echte Domrenner; 
Matthijs! Als echte prom-king kreeg Matthijs 
een kroon en de rest van de avond had hij 
niet te klagen over vrouwelijke aandacht!

Om een uur of 4u. liep het feest ten einde 
en zijn we begonnen met opruimen. Het was 
een zeer geslaagd gala, maar ik hoop dat er 
volgend jaar meer Domrenners meegaan!



‘Zo ziet Arnie er over 20 jaar uit.’
Rupert ziet een travestiet (op TV).

‘Je mag mij wel als proefkonijn gebruiken.’
Aldus Petra. Vindt Geert dat allemaal wel goed eigenlijk?

‘Ik heb nog nooit zelf een broek gekocht.’
Jeroen van der Stap debuteert in het Buitenblad met deze quote.

‘Ik moet nodig nog even een boom nemen.’
Als jij dat lekker vindt, moet je dat gewoon doen, Joost.

vM: ‘Wist je dat haringen in hun slaap met elkaar communiceren door middel van 
scheten?’
Vis: ‘Dat komt dan zeker door al die uitjes.’
Vis doet zijn achternaam eer aan tijdens de IC-vergadering.

‘Ik ben gewoon heel goedkoop.’
Linda

Quotes - pagina 26

Quotes
heb je een quote? stuur ‘m op naar buitenblad@domrenner.nl
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Note van de secretaris
Het gaat goed met de Domrenner! Nu de lente eraan zit te komen hebben we er weer vijf 
nieuwe leden bij en dat zijn:

Margot Houwers
Loes Holtmaat
Menda Buitenwerf
Joeri Messelink
Menno van Hees

WEES WELKOM!
 

Helaas zijn er ook drie mensen die om verschillende redenen hun lidmaatschap hebben 
opgezegd en dat zijn:

Daniel van der Woude
Teun van de Merwe
Mireille Post

WIJ FELICITEREN...

April
02 Judith Dijcker (1982)
07 Renée Bakker (1984)
09 Raymond Papenburg (1985)
13 Nivard Kagie (1984)
17 Maarten Deenen (1979)
19 Lexan Pieterse (1980)
20 Mark van Manen (1984)
21 Margot Houwers (1990)
27 Steven van Berkel (1983)

Mei
03 Merel Wuisman (1986)
04 Joeri Messelink (1988)
08 Folkwin Hulshof (1976)
18 Jeroen Punt (1985)
29 Linda Groenveld (1985)

Juni
15 Lian Stouthard (1988)
26 Arthur van den Doel (1981)
27 Peter Douwstra (1985)
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