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maken met onze nieuwe leden. Zij zullen
zich in deze editie ook nog aan jullie
Het is alweer een tijd geleden dat het
voorstellen. En met wat geluk heeft het
glossy Buitenblad uitgekomen is. De
kamp ook weer nieuwe quotes
Universiteit en Hogeschool hebben
opgeleverd; blader dus snel verder naar
inmiddels hun deuren weer geopend, de
de Wist-Je-datjes en quotes!
eerste colleges en deadlines zijn al
gepasseerd en uiteraard zijn de eerste
Domrenner trainingen van het jaar ook Naast al het nieuws van de
vakantieperiode vinden jullie op de
al weer achter de rug.
komende pagina's uiteraard onze vaste
Maar wie denkt dat wij in de zomer stil
rubrieken: Het Buitenblad doet... en de
hebben gezeten en nu een karig
FLITS. Alsof dit nog niet genoeg is
Buitenblad uitbrengen, komt bedrogen
kunnen jullie ook nog genieten van een
uit: ook deze editie hebben wij weer het
één en ander verzameld zodat alle leden verslag van de ronde van de Maliebaan
en hoe je de racefiets het beste schoon
na de zomerstop weer helemaal op de
houdt lees je bij onze schoonmaaktips.
hoogte zijn van alle Domrennernieuwtjes! De redactie heeft namelijk
haar best gedaan om voor jullie een
Maar voor jullie dit pareltje gaan lezen
mooi overzicht te maken van alle
zou ik zeggen; vlug die fiets op! We
gebeurtenissen en activiteiten die de
kunnen hopelijk nog een paar maanden
laatste zomerse maanden zijn
genieten van mooi weer en kunnen nog
gepasseerd.
een tijdje trainen voor de vrieskou en
sneeuw ons land aandoen. Dus begin dit
Veel mensen zijn ook dit jaar weer op
vakantie geweest op mooie en exotische studiejaar sportief door nog op zoveel
plekken, om te fietsen of andere dingen mogelijk trainingen aanwezig te zijn, en
te doen. Waar gingen de Domrenners dit geniet na het volgen van een goede
jaar heen en wat deden ze zoal? Dat
training van de mooie verhalen in ons
lees je dus in dit Buitenblad! Dan was er Buitenblad!
ook nog de onofficiële Domrenner
opening van het collegejaar: het
Introkamp! Dit is inmiddels al achter de Zomerse groeten,
rug en één van de deelnemers heeft alle
De buitenbladredactie!
avonturen uit het Zonnige Zuiden voor
jullie op papier gezet. Tijdens het kamp
hebben velen van jullie al kennis kunnen
Beste Domrenners,
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Een voorzitterstukje schrijven, dat blijft
een uitdaging. Maar wel een leuke! Zo
kan ik alle komende activiteiten gaan
uitlichten. Alhoewel ik er dan natuurlijk
wel op moet letten dat die activiteiten
nog niet geweest zijn als het Buitenblad
bij de leden terechtkomt. Zo staat het
NSK op de planning! Misschien kan ik
hier beter de uitslagen vermelden,
aangezien dit al bijna op het punt van
beginnen staat.
Er was eens… een studenten
wielrenvereniging uit Utrecht. Deze
vereniging met vele nieuwe, jonge,
oude, leuke en bijzondere leden deed in
2010 mee aan het Nationaal Studenten
Kampioenschap en met succes! Niet
alleen bevond zich vanaf dat moment
een nationaal kampioen in de
vereniging, ook waren er veel leden
actief bezig met het aanmoedigen van
de renners. Grote complimenten
kwamen hen kant op. Vooral het
gemaakte spandoek riep veel gevoelens
van trots op. Trots op onze vereniging,
de mooiste van ’t land! Met een geheel
vernieuwde website!

Dan nu een vooruitblik op 2 oktober:
Het Eindeseizoensfeest. Dit ultieme
feest is georganiseerd in samenwerking
met WTOS. Het feest is gratis en als je
leuke feestmuziek hebt, neem die dan
mee! De DJ schijnt namelijk over een
beperkte cd collectie te beschikken.
Natuurlijk is het algemeen bekend dat
het Kandidaats Bestuur inmiddels bij
elkaar gebracht is. Uit onbekende
bronnen is vernomen dat dit bestuur
een feestelijk jaar tegemoet gaat.
Hierbij zullen een aantal bestuursleden
natuurlijk wel in acht moeten nemen dat
een bestuursjaar een verantwoordelijk
jaar is. Dronken voorzitters dienen ten
allen tijden verantwoordelijkheid te
tonen, ook als hun evenwicht wat
minder wordt.
Verder wil ik alle lieve, leuke, gezellige
en toffe nieuwe leden enorm veel plezier
wensen bij De Domrenner. Het
aankomend jaar zal waarschijnlijk weer
fantastisch worden!

Maar laten we verder gaan met de
gebeurtenissen van die dag. Na het
geslaagde NSK, dat gewonnen werd
door een renner van De Domrenner met
een ongelofelijk zelfvertrouwen, werd de
dag verder voortgezet in Utrecht. Hoe
goed gaat eten erin als men van te
voren een zware wedstrijd gefietst heeft,
daar kwamen de meesten van ons bij La
Fontana achter! En de drankjes, die met
tientallen tegelijk genuttigd werden,
vielen natuurlijk lekker zwaar. Al tijdens
het diner zag je een aantal van ons
achterover slaan van de drank, letterlijk.
Gelukkig kon dit er later afgedanst
worden!
Wat een dag was dat! Tenslotte
eindigden de Domrenners bij een van de
vele Turkse eettenten in de stad, waar
enorme hoeveelheden knoflooksaus door
de renners genuttigd werden onder het
mom van: “als we het allemaal nemen,
maakt de geur niet meer uit!”.
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De afgelopen paar weken zijn er veel
nieuwe leden bij De Domrenner
bijgekomen. Bij het introkamp hebben we
een aantal van hen beter leren kennen.
Voor degene die daar niet waren volgen
hieronder een aantal van de nieuwe
leden. Ze stellen zich allen op hun eigen
manier voor!
Ben, 19 jaar
Gegrepen door de Sport!
Als jonge jongen had ik helemaal niets
met de sport wielrennen. Ik was meer
van teamsporten als voetbal en op een
latere leeftijd werd ik een beetje een
Benjamin op de fiets tijdens het
hockeyballetje. Dat was een beetje de
Introkamp
norm in mijn geboorteplaats Voorburg.
Het fietsen zit dus niet echt in mijn bloed. Hidde Hofhuis
Hoi ik ben Hidde Hofhuis, eerstejaars
Pas echt aangestoken door het fietsen
biologie en net lid van de domrenners.
raakte ik nadat ik in 2000 het duel op de
Een paar weken geleden ben ik mee
Mont Ventoux tussen Pantani en
gegaan met het introkamp naar
Armstrong gevolgd had. Toentertijd was
Limburg en heb ik al een heleboel
ik negen jaar maar ik kan me het
domrenners leren kennen. Het leek me
gevecht nog als de dag van gisteren
leuk om lid te worden bij De Domrenner
herinneren. Armstrong vloog nadat
om af een toe een fiets groepje te
Pantani vanuit een groepje weg was
hebben om lekker te kunnen fietsen en
gesprongen met een flinke vaart achter
verschillende mensen te leren kennen.
de Italiaan aan.
Verder ben ik ook actief bij de
roeivereniging Orca. Hier ben ik ook net
Wat er volgde was een soort “Russisch
in een roei groepje ingedeeld en 2 keer
roulette” op de fiets waarna Armstrong
de etappe zichtbaar cadeau deed aan
Pantani. Pantani en Armstrong hadden
beiden achteraf een verhaal te vertellen
net zoals andere coureurs in koers dat
hadden. Net zoals wij dat hebben na een
stukje gefietst te hebben door de polder.
Na vijf keer fietsen is een wielrenner
volgens mij al in staat een boek te
schrijven.
Wielrennen is een mooie sport om te
doen en te kijken. Het mooiste vindt ik
achteraf verhalen van anderen aan te
horen en ervaringen te delen. Volgens
mij gaat dat de komende jaren wel
lukken.

Hidde Hofhuis
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in de week ga ik daar mee roeien. Dit
valt vaak op maandag dus dan zal ik
waarschijnlijk minder vaak bij de
fietstraining aanwezig zijn. Verder ben ik
ook nog lid van SIB, meer een
gezelligheidvereniging met af en toe
debatten en dergelijke. Ik woon
momenteel in Utrecht maar in de maand
oktober moet ik uit mijn kamer en dus
hard op zoek naar een nieuwe...
Hopelijk leer ik de rest van de
Domrenners ook snel kennen bij de
trainingen, dus tot dan. Groeten Hidde
Hofhuis

fiets in de beugels te hangen.

Stephan Rebel
Goeiedag allemaal, bij deze mijn eigen
persoonlijke stukje in het Buitenblad,
waarin ik mij mag voorstellen als nieuw
lid bij de vereniging. Nadat ik vorig jaar
als Hagenees in Utrecht ben komen
wonen ben ik maar meteen de
gezelligheid op gaan zoeken nadat ik
drie jaar in mijn eentje door de Zuid- en
Noord-Hollandse duinen heb geploeterd.

Amber van Raalten
Weer een “Marianne Vos” in spee
erbij! Bij deze mag ik mij als nieuw lid
voorstellen aan de Domrenner. Ik ben
Amber, 23 jaar oud geworden tijdens
het Introkamp, en woon in Lombok. Ik
studeer CMV (Culturele en
Maatschappelijke Vorming) richting
kunsteducatie. Sinds drie maanden
ben ik de trotse eigenares van een
Trek racefiets. Alleen heb ik al veel
mooie routes gefietst, maar samen
fietsen bij de Domrenner is veel
gezelliger. Waarom is wielrennen
leuk…? Omdat je iedereen op een
stadsfiets fluitend voorbij fietst, op
plekken komt waar je nog nooit bent
geweest, je je lekker kan uitleven op
de fiets, het eigenlijk best afzien is, of
zoals Simone zegt: omdat je lekker
kan zitten!
Tot ziens bij de trainingen en andere
activiteiten!

Sinds de zomer ben ik de trotse
eigenaar van een Univega, die ik heb
geplukt uit de fietsenwinkel waarin in
werk. Daar kreeg ik de kans om mijn
oude Trek te verkopen en iets nieuws te
bemachtigen met flinke korting. Bij
mankementen hoef ik dan ook nooit een
fietsenwinkel op te zoeken, maar loop ik
simpelweg even de hoek om, om mijn

Fietsen is voor mij de ideale
uitlaatklep voor enige frustraties die
zich voordoen, overtollige energie
kwijt te raken of om te genieten van
de natuurlijke elementen. Verder hou
ik er gewoon van om lekker te
knallen, of dat nou achter m’n
draaitafels is, op de kartbaan of op
een surfplank, als er maar genoeg
actie te beleven is. Ik hoop op een
gezellig en enigszins competitief jaar
bij de Domrenner.

Stephan Rebel
Amber
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Klimmen in de Alpen, maar dan
zonder fiets!
Herken je dit gevoel? Na uren fietsen
ben je steeds hoger gekomen,
haarspeldbocht na haarspeldbocht,
langzaam voorbij de boomgrens, de
lucht wordt ijler en dan zie je daar
opeens door de mist de col
opdoemen. Wat een heerlijkheid.
Euforie! Tegelijkertijd kan je dan een
ander gevoel bekruipen. Dit is heel
mooi maar eigenlijk ben ik nog lang
niet boven. Het witte
achtergronddecor blijft voor de fietser
een ver van zijn bed show. Het blijft
dat plaatje dat vanuit de helikopter
wordt geschoten tijdens een etappe in
de Alpen
van de Tour de France. Heel mooi
maar niet te vatten, zoals een droom.
Net zo ongrijpbaar en ver weg als de
wolken die voorbij drijven. Als je dit
gevoel bekruipt kunnen er twee
volgende vragen opkomen: Hoe kom
ik daar boven? En wanneer dan wel?
Eind augustus vertrok ik met mijn
vaste klimpartner naar de Alpen om
eens wat serieus te gaan klimmen.
We hadden twee weken en wat vage
plannen aan de hand van
klimverhalen van vrienden en het

internet. Niets was nog zeker. Eerst naar
Zwitserland richting de Piz Bernina (4050
m) dan maar. Om een lang verhaal kort te
maken kwamen we vier dagen later goed
geacclimatiseerd uit de bergen met weer
een super klimervaring rijker en hadden we
met name de Biancograat, echt een
pareltje, beklommen.
Ja, en dan ben je klaar om een berg met
een wat grotere naam te beklimmen. Nog
enigszins vermoeid vertrokken we naar
Chamonix, vlakbij de Mont Blanc (4810 m).
Met een kabelbaan konden we het eerste
gedeelte omhoog. Bovenaan liepen we
door de grotten en bleek dat we een zijgrot
in moesten door over een hek te klauteren.
Buiten was het wit. Een white-out? Sneeuw
en wolken, alles was wit. We konden
gelukkig net het spoor zien. Dus touw
inbinden, stijgijzers onder en het wit in!
Een bijzondere ervaring. Slechts een klein
uurtje later waren we al in de Refuge des
Cosmiques. Vanuit die berghut vertrekt de
'koningsroute' via twee andere pieken naar
de Mont Blanc. 's Avonds klaarde het op en
ontstond er een uitstekend klimklimaat.
Dan de grote dag. Om één uur 's nachts
ging de wekker. We waren niet de enigen,
sterker nog, we klommen als een sliert van
hoofdlampjes de berg op. Wij hadden twee

Klimmen in de Alpen, zonder fiets ook mogelijk!
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groepjes voor ons. Degene met de
berggids uit Chamonix(=god) draaide
als eerste om. De condities waren te
ijzig voor zijn cliënten. Even later
draaiden twee andere jongens ook om.
Boven zou het nog ijziger zijn. Het ijs
schrok ons niet af, we waren goed
gemutst, het weer was goed en in het
ergste geval zouden we wat ijsboren
moeten opofferen om weer veilig terug
te keren. Wij besloten dus door te
gaan. Gelukkig besloot de helft van de
andere groepen achter ons dit ook en
dat sterkte onze keuze. En zo klommen
we verder. Sneeuw en ijs wisselden
elkaar af en zo klommen we zij aan zij
steeds hoger, met maar enkele meters
touw tussen ons in. Als één van ons zou
uitglijden moest de ander hem houden.
Zo leer je elkaar pas echt vertrouwen!
Het werkte gelukkig ook toen we het
nodig hadden, onze eerste reactie was
dus goed. Slechts kleine stukken
moesten we gezekerd één voor één
ijsklimmen. Wel koelde het steeds
verder af en dat maakte het een stuk
onaangenamer. De camelbaks waren
zelfs bevroren. Onze pauzes werden
geminimaliseerd, we hebben geen
foto's kunnen maken en ik zat
maximaal te dansen met m'n tenen en
vingers om ze warm te houden.
Langzaam kwam ook de zon op en dit
zorgde voor de meest indrukwekkende
plaatjes. Hoe hoger we kwamen, hoe
harder de wind tekeer ging. Boven
begon ik de hoogte en uitputting ook
echt te merken en moest ik regelmatig
even stoppen om op adem te komen.
Maar zolang je rustig omhoog blijft
gaan, kom je er vanzelf. En zo legden
we het laatste stuk zigzaggend omhoog
door de
sneeuw af en stonden we uiteindelijk op
29 augustus om half tien 's ochtends op
de Mont Blanc! We hadden de hoogste
top van Europa te pakken!!! Wat een
geweldig overwinningsgevoel. Heerlijk.
En wat een waanzinnig uitzicht!

begonnen. We gingen via de "normaal
route" naar beneden. Hier kwam je vele
groepen tegen die via deze "makkelijke"
kant omhoog klommen. Er zaten ook
veel (ongeacclimatiseerde) toeristen
tussen en er lagen sommigen mensen
gewoon uitgeput langs of zelfs op de
route. Het lijkt erop dat sommige
mensen echt niet weten waar ze aan
beginnen. We hebben nog wat mensen
geadviseerd terug te gaan en zijn zelf
rustig doorgelopen naar beneden.
Misschien waren het fietsers die het toch
ook een keer wilde proberen en echt niet
wisten waar ze aan begonnen waren.
Toch moet ik zeggen dat de Mont Blanc
via deze “normaal route” voor een zeer
goed getrainde fietser zonder
hoogtevrees te doen is als hij een
berggids huurt en vooraf voldoende
acclimatiseert. Heeft er nog iemand
dromen? Juni en September zijn de
beste maanden om hier te klimmen.
Succes!

Het waaide nog steeds hard en vooral
daardoor was het nog steeds koud. We
treuzelden dus niet lang op de top en
zijn vrij vlot weer aan de afdaling
Het Buitenblad - nummer 3, jaargang 2009-2010
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Het BB doet... Amber van Raalten
Op een regenachtige donderdag in
september was het weer eens tijd een
‘BB doet..’ te maken met een nieuw lid.
Waar ze het hele jaar door nergens te
bekennen waren werden ze de laatste
weken aan boord gehesen
alsof het niets was. Amber
van Raalten was één van hen.
In het altijd gezellige
Lombok (inderdaad daar
waar je normaal alleen komt
om bij Mehtap te eten) werd
ik al binnen gelaten door
mevrouw zonder dat ik ook
maar één signaal had af
gegeven voor de deur te
staan. Vele mensen
beweerden dat ze me aan
zag komen, ik zelf houd het
op een knap staaltje
telepathie.
Binnen trof ik niet één nieuw
lid aan maar zelfs 2. Ook de
immer rebellerende Stephan
Rebel had zich uit Den Haag
in laten vliegen om mee te
komen smullen. Althans, dat
waren mijn eerste gedachten. Bleek dus
dat de 2 domrenner rookies zich nu al zo
diep met de vereniging verbonden voelen
dat ze samen een heus spandoek in
elkaar aan het knutselen waren voor de
renners die zich gaan wagen aan het NSK

wielrennen in Enschede.
Na een uitgebreide rondleiding die ons
voerde over balkons en door kamers
waarvan je de vloer niet meer kon zien
door rondslingerende kleding konden we
dan eindelijk –na enige
vertraging- beginnen met
eten, ook mede doordat
Simone (lees: vrouwen)
en navigatie nog steeds
geen goed huwelijk is.
Enfin, hoe graag ik ook
hiér kritisch op zou willen
zijn, ik kan er toch echt
geen fout woord over los
laten. We kregen een
ovenheerlijke
ovenschotel met daarin
oa bonen, gehakt en
CHIPS. Dan probeer je
net na 10 jaar verslaving
af te kicken en dan gaan
ze het ook nog in je
avondeten doen; succes
verzekerd. Mijn dag kon
niet meer stuk. En als
bonus werden we dan ook nog eens
getrakteerd op een toetje dat leek op
een semi soort van quasi kersenvlaai.

Onder het eten werd nog even flink
gelachen om de imitaties van de
dansmoves van wijkgenoot Jorik en een
hilarisch verhaal over de krantenwijk die
Stephan vroeger had waarbij hij zijn
achternaam weer alle eer mee aan
deed. Dus mocht je deze Hagenees ooit
tegen het lijf lopen, dan weet je waar
naar te vragen.
Als het dan zo gezellig blijft dat je om
half 10 nóg zit te ouwehoeren met
elkaar weet je wat je te doen staat op
donderdag: snel die tv aan en Oh Oh
Cherso kijken. Een programma waarbij
ík zelfs stiekem begin te denken dat ik
Het Domrenner spandoek, gemaakt door eigenlijk vrij normaal ben.
En zo kwam er met dit hilarische
Amber en Stephan
programma een passend einde aan de
avond.
Amber bedankt!
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Verslag Le Grand
Trophée 2010
Zoals misschien de meesten van jullie
al weten, ben ik afgelopen jaar een
hoop aantal keer naar Frankrijk
afgereisd, om deel te nemen aan
zogenaamde “cyclosportieven” (of
cyclo). Een cyclo is eigenlijk een
combinatie van een toertocht en
wedstrijd. Zo is een cyclo aan de ene
kant: toegankelijk voor iedereen (van
bejaarden tot profs), krijg je
bevoorrading onderweg en rij je
meestal over een lang en zwaar
parcours. Aan de andere kant heb je
bij een cyclo ook tijdregistratie, een
klassement en motorondersteuning
(als je een beetje vooraan rijdt).

kunnen combineren. Uiteindelijk besloot
ik aan de volgende mee te doen:
Challenge Vercors, La Ventoux, Les 3
Ballons, La Vaujany, Marmotte
La Marco Pantani, La Cyclo'Manche en La
Ronde Picarde.
Het seizoen begon dus in de Vercors, een
regio waar ik nog nooit was geweest en
die een stuk mooier bleek te zijn dan dat
ik me had voorgesteld. De rit zelf ging
ook beter dan verwacht: ik reed de hele
tijd goed mee in de tweede groep en
hield dit ook vol tot aan de finish. Ik
kwam als 21e overall en 4e in mijn
categorie (C) (wat telt voor de GT), en
pakte op die manier gelijk al een lading
punten.

Daarna waren de Provence en de Vogezen
aan de beurt. Beide waren het tochten,
die ik in 2009 tijdens mijn eerste seizoen
al had gereden en daarom was, door de
Afgelopen jaar heb ik dus meegedaan
parcourskennis, extra gemotiveerd om
aan 8 cyclo’s, waaronder de voor veel
fietsers bekende La Marmotte en Les 3 goede klasseringen te rijden.
Wat uiteindelijk ook lukte: in de
Ballons. Deze cyclo’s, 12 in totaal,
zinderende hitte rondom de Ventoux reed
worden allemaal door Sportik wederom in een mooie groep vooraan
communication georganiseerd en als
en ondanks krampen (waar bijna
extra motivatie om meerdere ritten te
iedereen last van had), lukte het om op
rijden, houden ze een klassement van
het laatste klimmetje aan te vallen, de
je beste acht resultaten bij, de
rest achter te laten en zodoende 37e te
zogenaamde “Grand Trophée”. Verder
worden en 7e C.
organiseert Sport-communication ook
nog meestal de dag na óf voor de cyclo De volgende ochtend deden we nog mee
met de Grimpee du Ventoux, die Sander
korte klimwedstrijden, zogenaamde
“Grimpees”, zoals bij de Ventoux, Alpe in ongeveer 1u10 (!) won en waarbij ik
mijn PR met 5 minuten aanscherpte tot
d’Huez, Les Deux Alpes, Morzine en
binnen de 1u21.
Planche des Belles Filles.
Daarna bleven we nog even in de
Provence om wat te herstellen, te trainen
Omdat ik graag veel cyclo’s wilde
en natuurlijk te genieten van het lekkere
rijden en met een klassement mee te
doen, koos ik afgelopen winter om aan weer en de omgeving.
Op woensdag vertrokken we richting de
de GT mee te doen en gelijk stelde ik
Vogezen. Daar deden we mee de Defi
mezelf het doel om op het podium te
Haut Saonois, een soort mini trofee, die
komen. Al leek me dat niet zo lastig,
bestaat uit een criterium (do), 3 Ballons
aangezien ik wist dat relatief weinig
mensen minimaal 8 ritten rijden. Maar (za) en tenslotte nog een korte, maar
steile, Grimpee (zo).
toch: ik moest zelf ook zorgen alle
ritten uit te rijden en het liefst ook met
De 3 Ballons ging beter dan het jaar
redelijke klasseringen.
daarvoor, ik bleef langer bij de tweede
Vervolgens moest ik beslissen aan
groep: ik moest deze keer pas lossen op
welke ritten ik zou willen en kunnen
de zesde col i.p.v. de vierde én herpakte
meedoen, en aangezien de meesten
ik me deze keer stuk beter en haalde ik
niet echt om de hoek waren moest ik
zodoende later nog een hoop mensen van
ook een manier vinden om ritten te
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de oorspronkelijke tweede groep in.
Uiteindelijk was ik met een tijd rond
de 7u03 ruim 20 minuten sneller dan
het jaar daarvoor en dankzij geen
tijdverlies in het criterium en een
prima Grimpee eindigde ik als derde in
de trofee, die Sander dankzij een zeer
goede klassering op zaterdag en winst
op zondag makkelijk won.

kunnen maken. Alleen duurde de pret niet
zo lang, want de volgende dag werd ik
wakker met een blessure in mijn rechter
kuit.
Aangezien het me niet echt goed leek om
met een ontstoken peeshechting de
Marmotte te rijden, baalde ik natuurlijk
ontzettend.
Gelukkig bleek onze buurman op de
camping sportarts te zijn en dankzij een
Vervolgens was het hooggebergte aan aantal massages, tips en herstelritjes,
de beurt: met eerste de Vaujany en
lukte het me uiteindelijk toch om
vervolgens de “Nederlandse”
“uitrijwaardig” aan de start te staan.
Marmotte, de bekendste en zwaarste
De start was snel, maar minder chaotisch
cyclo van Frankrijk
dan ik had
met meer dan 6000
gedacht.
deelnemers, 170km
Het eerste stuk van
en 5000
de Glandon ging
hoogtemeters.
ook goed, maar als
snel kreeg ik het
Ondanks dat de
zwaar en zat ik
Vaujany het
teveel in het rood
weekend voor de
te rijden. In plaatst
Marmotte is, doen
van de mannen te
aan deze tocht een
laten gaan,
stuk minder mensen
waarmee ik
mee, terwijl het
voorheen ook
parcours bijna even
gewoon naar boven
mooi en uitdagend
kon, bleef ik
is.
doorrijden en door
In ieder geval ging
ook te hard in de
deze rit zeer goed:
vallei te rijden na
ik begon de eerste
de Glandon, begon
klim slecht, moest
ik al helemaal
daardoor de eersten Ruvar in actie tijdens 3 ballons
kapot aan de
laten gaan, maar
Galibier, met nog
door een aanval met
ruim 3000hm voor
een fransman in de tweede afdaling
de boeg!
verkleinde we ons groep van ruim 30
Wat volgde was een redelijk lijdensweg,
naar 7 man en begonnen we zo aan
met een vervelendste dat ik tijdens de
de alternatieve via Villard Reculas naar laatste beklimming naar Alpe d’Huez
Alpe d’Huez.
eigenlijk te moe was om zittend te blijven
Op deze klim lukte het me als enige
klimmen, maar dat ik niet kon staan
het kopwerk van een sterke Duitser te omdat mijn linker voet helemaal
volgen en zo na de Col de Sarenne bij verkrampt was.
een paar man voor ons aan te sluiten. Dankzij constant tegen mezelf te
Tenslotte op de klim naar Vaujany,
schreeuwen, dat het relatief niet meer zo
midden op de dag en brandende zon,
ver was en dat even afstappen alleen maar
hield ik stand en kwam ik als 12e C en de pijn zou uitstellen, lukte het me om
32e overall over de finish.
door te blijven trappen en uiteindelijk na
7u20 over de finish te komen. Wat ruim
Daarna was ik natuurlijk zeer
boven mijn ambitieuze doel was, maar
tevreden, dat ik ondanks de slechte
uiteindelijk was ik wel tevreden, vanwege
start, er toch nog iets goeds van had
de blessure, en had ik ook een hoop
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geleerd over hoe ik zo’n rit beter zou
kunnen indelen.
In juli ben ik vervolgens een paar
weken op Corsica geweest, wat
vakantie en rust leek me wel slim en de
enige rit in Frankrijk was een rond de
Mont Blanc met 330km en 8000hm, wat
me iets teveel van het goede leek.
Na een paar weken pakte ik de training
weer op, verbleven we even in de AlpesMaritimes, aangezien Corsica niet ideaal
voor trainen is (heet, veel wind, minder
wegen en natuurlijk relatief laag), en
kwam de conditie gelukkig ook weer vrij
snel terug; net op tijd voor de Marco
Pantani Memorial.
Deze tocht begint en finisht bij Les 2
Alpes en gaat onderweg over een stuk
of vijf minder bekende maar lastige
beklimmingen (o.a. de Col de
Parquetout met gemiddeld 11% over 5
kilometer).
Wederom lukte het me om goed in de
tweede groep mee te rijden, alleen kon
moest ik helaas de laatste twee
beklimmingen op reserve rijden,
vanwege opkomende kramp.
Waarschijnlijk kwam dit door te weinig
lange trainingen in de maand vooraf en
door het onoverkomelijk “in het rood”
rijden op de Parquetout.
Maar iedereen had het zwaar op de
laatste beklimming en zodoende behield
ik toch een mooie plek: 10e bij de C’s
en 23e overall.
Vervolgens waren de bergen op en
stonden er nog twee cyclo’s in het
noorden van Frankrijk op het
programma: een in La Manche (ong.
Voerstreek) en de andere in Picardië
(ong. Vlaanderen).
Aangezien ik niet echt een ster in hard
rijden in grote groepen op kleine
onbekende wegen ben, had ik wel een
beetje vrees voor deze ritten en was
mijn belangrijkste doel om de ritten
ongeschonden uit te rijden.
Maar de vrees bleek achteraf overbodig
te zijn geweest. Het lukte me
makkelijker dan verwacht om voorin
(en overeind) te blijven, met in de
Cyclo’Manche nog een bijna geslaagde

ontsnapping in de finale.
En met wederom twee top-10
noteringen, waar ik zeker bij de Picardië
heel blij mee was aangezien er een hoop
jonge wedstrijdrenners uit België
meededen, sloot ik de cyclo reeks
tevreden en heelhuids af.
’s Avonds na de Ronde Picarde werden
alle Grand Trophée podiumkandidaten
uitgenodigd voor een diner en de
prijsuitreiking.
Ondertussen wist ik al, dat ik dankzij
mijn constante klasseringen,
waarschijnlijk op de tweede plek zou
eindigen en na de laatste rit was dit ook
niet veranderd, dus had ik mijn
oorspronkelijk doel ruim gehaald!
Aangezien mijn verhaal per ongeluk toch
weer iets te gedetailleerd en lang is
geworden, sluit ik kort met het volgende
af:
Het is waar dat je een cyclo kan rijden
als een toertocht, maar als je voorin wilt
eindigen moet je er toch serieus en veel
voor trainen. Ik heb het er voor over,
aangezien ik merk dat het elk jaar iets
beter gaat, maar ik begrijp dat het niet
bij iedereen in zijn of haar leefstijl past.
Verder kost het natuurlijk ook een hoop
geld om zo vaak af te reizen en daar op
een camping o.i.d. te ver-blijven, maar
door samen te reizen en meerdere ritten
per trip te combineren is het allemaal
nog wel te voorzien.
Tenslotte is het natuurlijk ook wel handig
als je, zoals ik, gewoon graag in
Frankrijk en in bergachtige omgevingen
wilt verblijven en fietsen.
Dan kom ik nu (eindelijk) aan het einde
van mijn verslag incl. cyclo-101;
Ik hoop in ieder geval, dat ik een beetje
een duidelijk beeld van het rijden van
cyclo’s heb geschetst, en zodoende een
aantal van jullie heb weten te motiveren
om ook eens aan eentje mee te doen…
In ieder geval een fijne winter aan
iedereen en onthoudt: de basis voor een
goed cyclo seizoen leg je in de winter
met veel lange extensieve duurritten!
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Tips voor de onervaren renner
Bij de redactie kwamen veel vragen over
hoe je je stalen ros nou het beste schoon
kunt maken, wat je moet doen als je
onzeker bent over je fiets en nog veel
meer. Daarom is besloten om onder een
aantal renners een enquete af te nemen.
Onderstaande tips zijn gegeven door
anonieme renners met verstand van
zaken. Het uitvoeren van de tips is
echter geheel op eigen risico.
Verscheidene onderwerpen worden met
de renners besproken aan de hand van
een aantal vragen.
1. Als je je fiets een naam zou geven,
welke zou dat dan zijn?
“Dit is een vraag die veel renners krijgen
als ze een rondje rijden met ervaren
renners. Wees hierop voorbereid! Verzin
een naam die goed in de mond ligt en
die past bij je stalen ros!”

Een Turkse pizza met extra
knoflooksaus kan zo zijn voordelen
hebben!

3. Een wespenallergie of snel last van
vliegjes in je mond en ogen?
“Knoflook is een wondermiddel op dit
2. Je fiets schoonmaken, hoe doe jij dat? gebied! Snijdt een teentje knoflook door
“Doe wat citroensap in het
midden en wrijf je fiets en zo nodig je
schoonmaakwater. Dit zorgt voor een
gezicht in met dit halve teentje. Een
frisse geur van de racefiets. Ook zul je
nadeel van deze behandelmethode kan
nu nooit meer last hebben van
zijn dat mensen wat verder uit je buurt
opdroogkringen op je mooie frame!”
blijven. Dit kan bij een wedstrijd echter
ook voor een voordeel zorgen! ”
“Ik zeg maar 1 ding: Pak de slang en
doe de stofzuiger!”
“Een vergelijkbare methode is om de
avond van te voren bij Mehtap een
Turkse pizza te bestellen met extra
knoflooksaus!”
4. Te veel vet op je ketting gesmeerd,
wat doe je dan?
“Aardappelmeel kan het meest
hardnekkige vet verwijderen! Echter
bestaat de mogelijkheid dat door het
draaien van de ketting de zetmeel
omgezet wordt in glucose. Dit kan veel
wespen op de been brengen. In
combinatie met de knoflookmethode is
dit probleem goed te verhelpen. En kun
je bij gebrek aan koersvoedsel altijd wat
suikers van je ketting aflikken”

Een renner kan niet zonder zijn stofzuiger!
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Ronde van de Maliebaan
Utrecht – onze razende reporters ter
plaatse – Het was beloofd een mooie
dag te worden, zondag 5 september zou
uiteindelijk de boeken ingaan als een
van de natste dagen in de geschiedenis
van ons Stadsie. Van heinde en verre
waren renners en vele toeschouwers
naar de Domstad gekomen om in en
naast een van de laatste koersen van
betekenis in seizoen 2010 hun kunsten
te vertonen. Opvallend was de
verschijning van een behoorlijk aantal
Domrenners (Kuipers, Meeuwse en
Vermuë) en een oud Domrenner
gediende (vM) en soigneurs (vvR en
vvvM). Met strak gespannen kuiten was
de warming-up veelbelovend,
achterwielen schoven van links naar
rechts en weer terug over de klinkers;
de ongebreidelde kracht van deze
Utrechtse krachtpatsers was
indrukwekkend.

de gemeentewerken in de voorlaatste
bocht ineens (aldus Remy) een
stoeprandje was opgetrokken. Daar
bleek het voorwiel van de BMC niet
tegen opgewassen en een onzachte
aanraking met het asfalt was het gevolg.
Remy wist echter van geen ophouden en
kwam later solo over de streep; met een
verdienstelijke top-20 notering tot
gevolg.

Wat volgde voor de andere (oud)
Domrenners was een eindspurt, die door
de kou, regen en afwezigheid van zicht
geen spurt meer heten mocht. Zij
finishten dicht bij elkaar; Joost werd
knap 9e ondanks een voor hem
verschrikkelijke voorbereiding in het
Italiaanse hooggebergte en vM behaalde
een keurige 10e plaats. Hierbij moet
worden vermeld dat het ontbreken van
enige vorm van bochteninzicht bij deze
IJsselstreker resulteerde in fikse gaten
ten opzichte van de staart van het
peloton, eigenlijk bij elke bocht. Tijd dat
Na de warming-up bleek de koers echter deze klasbak zich minder op hard
een grote cooling-down, van startschot rechtuit fietsen gaat richten en ook eens
tot finishvlag regende het zelfs tussen
een bochtje mee gaat pakken tijdens
de buien door. Door de aanhoudende
zijn trainingen in de polders; als hij alle
hemelpijn waren de wegmarkeringen
kracht waarmee hij smeet kon bundelen
nabij de keerpunten en de putdeksels
in een (paar) goedgeplaatste aanvallen,
inclui verraderlijke slippunten. De
dan had er meer ingezeten. Matthijs
menige spatten water en condens in de kwam uit op een verdienstelijke 15e
bril zorgden er daarnaast voor dat zicht plaats, grotendeels te wijten aan een
voor eenieder bijzonder beperkt was,
ouderwets stukje materiaalpech (losse
met een visusdaling waar artsen en
snelspanner) halverwege de koers (haalt
optometristen van achterover zouden
je toch uit je concentratie) en de
slaan van verbazing. Van de dik zestig
bovengenoemde eindsprint.
renners aan het vertrek wisten door
beulswerk van de studentenploeg
Al met al een mooi staaltje waterfietsen!
uiteindelijk slechts achttien renners de
officiële meet te halen. De uiterste
krachtsinspanningen die nodig waren
om het peloton keer na keer vanuit een
sur-place door de twee bochten die het
parkoers rijk was naar
duizelingwekkende snelheden te trekken
vertaalden zich in een aantal setjes
volgelopen benen van heb-ik-jou-daar.
Remy wist zich in de laatste ronden slim
los te worstelen uit de buik van het
peloton en stevende af op een mooie
eindnotering. Ware het niet dat er door
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Wist je dat?....
... het Kandidaats Bestuur al helemaal compleet is.

... 26 oktober de ALV gehouden wordt waarbij ook
de bestuurswissel plaatsvindt!
... veel leden op zoek zijn naar roddels binnen de vereniging
... En dat die jammer genoeg nogal schaars zijn.

.... En iets heel anders: Wist je dat de website
helemaal vernieuwd is en daar veel leden blij mee
zijn!!

De Flits, door Esther Dieker - pagina 18

Terug van weggeweest: “De Flits”, de exclusieve fotorubriek van het BuitenBlad!
Hierin ziet u regelmatig DE momenten (die er werkelijk toe doen) van de
afgelopen periode. In deze editie laten wij u nog 1x de hoogtepunten van de
afgelopen zomer herbeleven! U kunt u uitleven door naar klimmende Domrenners
te zoeken op de zoekplaat. Verder zijn de toppers van de clubkampioenschappen
in actie te zien, maar wordt ook het vermoedde dopinggebruik tijdens het
Introkamp exclusief in beeld gebracht!
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Het introkamp door de ogen van
Maikel
Op vrijdag morgen (de ochtend groep is
voor de echte die hards) 3 september
begon mijn introkamp van 2010. Exact
één jaar geleden stond ik als domrenner
maagd ook aan het begin van dit
avontuur. Nu wist ik wat me te wachten
stond en had ik er ontzettend veel zin in.
De reis ging als eerst naar The Boss,
met wie ik de avond van te voren was
overeen gekomen dat ik ‘s morgens met
de auto hem op kwam halen voor naar
de IBB te gaan in ruil voor een gratis
ontbijtje aan de Oude Kerkstraat. Iets
met een fiets en een koffer ofzow…Ik
zelf vermoed dat hij een hekel heeft aan
fietsen.

bent vergeten worden er ineens vele
creatieve oplossingen aangedragen en
voor je het weet zit je pasta te scheppen
uit een door de midden gesneden pak
chocomel. The Boss kan er nu over mee
praten.
’s Avonds mochten we de andere 21
domrenners verwelkomen die dan naar
goed gebruik hun tent in het donker op
moesten zetten. Die avond/nacht verliep
erg rustig mede doordat de
campingkroeg al om 12u dicht ging.
Die morgen zou het kamp echt beginnen
voor de meesten, eindelijk met een
grote groep er op uit. De heuvels in.

Fietsen in en om Valkenburg, het blijft
een mooi fenomeen. Zelf kom ik zeker
zo’n 10x per jaar in zuid Limburg om de
Aangekomen bij de IBB werd nog even
gehandeld in illegale wielerspullen waar klimmersbenen eens goed op spanning
Joost de kelder vol mee heeft liggen en te zetten. Vaak terug in de auto
daarna werd vertrokken richting zuiden. bedenkend wat ik ook alweer zo leuk
vond aan wielrennen. En tóch wil ik
De auto zat zo vol dat er nog geen
iedere keer weer terug, en het blijft
hersencel meer bij had gekund. Maar
voelen als thuis komen zodra ik vanaf de
aangezien Joël en Hidde mijn
metgezellen waren zat dat wel snor. Ook snelweg de heuvelzone op zie doemen.
Dat wetende weet je dat je ook weer 3
de auto van Joost zat propvol
(voornamelijk met eten, ik had duidelijk dagen lang gids bent, wederom van de
de verkeerde auto te pakken) en veegde langzame groep. Binnen 663 meter
fietsen was al besloten wanneer we vlaai
daardoor letterlijk de vloer aan met de
gingen eten onderweg, die groep. Toch
A2.
een erg gezellig tochtje kunnen maken
Onderweg zijn we met zijn drieën nog
langs Math Salden gereden omdat ik de en wat nieuwe leden leren kennen. Maar
naam schijn te hebben nogal snel lek te het echte hoogtepunt van de dag kwam
in den avond. Eindelijk gingen we dan
rijden. Dat is ergens ook wel terecht
eens stappen op een kamp. Ondanks dat
aangezien ik van de 8 binnen banden
daar gekocht er nu nog maar 1 over heb vrij tamme tent waar we met 11 man in
terecht kwamen hebben we de boel toch
op het moment dat ik dit schrijf.
aardig op de kop weten te zetten. Onder
Op de camping aangekomen hebben we leiding van ploegleider Berkovits werden
we wel weer keurig om 2 uur richting de
eerst de auto voorzien van een mooie
garage door mijn tent om/over de auto auto’s gedirigeerd. “Berko” -zoals hij
liefkozend wordt genoemd- (door
heen op te zetten en zijn daarna een
zichzelf vooral) kan natuurlijk geen
klein rondje gaan fietsen, immers de
prijzen zouden pas verdeeld worden de enkel risico nemen met zijn renners met
het oog op het NSK.
dag erna als alle ‘grote meneren’ ook
gearriveerd zouden zijn.
Toch liet de dag erna deze stapavond
Nadat Joost ons 4 (ook Martijn was er
zijn sporen achter en er werd al even
bij) op de fiets fysiek en mentaal flink
overwogen met een “ik ben gister gaan
veel pijn had gedaan mochten we ons
stappen-groep” te starten. Die kwam er
gaan wagen aan veel te veel pasta. Als
uiteindelijk niet. Wat er wel kwam waren
je er dan achter komt dat je je bord
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2 mensen uit het noorden; Linda en
‘nieuwe’ Arthur kwamen met een flinke
vertraging toch nog aan op camping
Schoonbron en hebben toen de helft
aan tijd gefietst als die ze over de reis
hadden gedaan. Over die hards
gesproken. Daar kunnen de mensen
die die middag alleen naar het terras
in Valkenburg zijn gefietst en weer
terug nog een puntje aan zuigen. De
namen van die mensen zal ik jullie
besparen maar ik denk dat de
voorzitter het best gezellig heeft
gehad.

Als slot van de dag vond nog een hele
logistieke operatie plaats om de indeling
te maken om alle fietsjes en domrenners
per auto’s terug in Utrecht te krijgen.
Toen dit gelukt was en de jaarlijks
terugkerende friet weer achter de kiezen
zat kon iedereen weer met een voldaan
gevoel richting het ‘biljart vlakke Utrecht’
(Jacco ©).

Quotes & Wist Je Datjes
Quotes:

Wist Je dat...

“Hoe lang moet altijd de was erin?"
Maikel kan nog veel leren wat betreft
het huishouden!

...…je beter niet naast Hidde kan gaan
staan als hij zijn ‘gaskraan’ open draait.
…hij daardoor vaak heel eenzaam was in
de kroeg.

Maikel: "Ik ga er dalijk een klap op
geven"
Arina: "Waarop?"

…Joël een Marc kent.
…wij dit hebben ervaren als groots nieuws.

Jacco: "In limburg hebben ze helemaal
geen bergen, dat zijn heuvels"
Maikel: "Wat zijn die dingen bij Utrecht
dan wel niet?"
Jacco: "Dat zijn biljarttafels"

…Robert “Berko” de coach is van de NSK
ploeg zonder licentie.

"Eigenlijk wel gezellig zo zonder
vrouwen op kamp, miss kunnen we ze
een apart veldje geven als ze zo
komen"
Martijn laat enige twijfel achter over
zijn geaardheid.

…Joost liever niet heeft dat je je
overgebleven avondeten weg gooit.
…hij liever heeft dat je het in een zak doet
en dan door zijn brievenbus duwt.

"Tijdrijden is gewoon masochisme"
Martijn is geen fan.
"Ik ben op weg op de beuker worden"
Joel zit in zichzelf de ideale opvolger
van HdB
“Oh! Loes zijn we helemaal over het
hoofd vergeten”
Arina met één van haar Cruijffiaanse
versprekingen.

…Jacco met zijn 17 jaar de jongste
domrenner is die ooit mee op kamp is
gegaan.

…Jorik op stap in Valkenburg de meest
hilarische dansmoves uit zijn mouw
schudde.
…Arina alleen maar met jongens gaat die
ze niet kent.
…Loes nooit een goede mama zal worden.
…ze dit al bewezen heeft tijdens de
introweek.
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