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Redactioneel - Evelien Bergman 
Lieve Domrenners, 
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje van start gedaan en 
hier hoort natuurlijk ook een nieuw buitenblad bij! 
Tijdens de nieuwjaarsborrel bleek dat er naast kusjes 
geven aan oud-bestuursleden ook een hoop sportieve 
voornemens waren. Leon heeft hier een mooi stukje 
over geschreven. Helaas heeft het weer in 2015 nog 
niet meegezeten en moesten er meerdere zaterdag-
trainingen afgelast worden. Daar gaan de goede voor-
nemens..  Maar alles beter dan sleutelbenen of heupen 
breken, zoals mijn vader vorig jaar deed met wielren-
nen toen het glad was. Ik weet nog dat mijn broertje me 
een appje stuurde met “ik heb goed en slecht nieuws. 
Het goede nieuws is dat papa’s cadeautjes binnen zijn 
(hij was bijna jarig) en het slechte dat hij in het zieken-
huis ligt en straks geopereerd wordt”; wat is het toch 
ook een goede slechtnieuwsbrenger.. 
 De winter is dus een mindere tijd voor ons 
wielrenners en naast het vergrote risico om te vallen 
heeft je fiets ook nog eens extra onderhoud nodig. Ge-
lukkig geeft Els deze editie tips & tricks om de winter 
door te komen. 
 Toch zijn er ook Domrenners die al wel goed 
bezig geweest zijn. Zo deden begin januari meerdere 
Domrenners mee aan de Egmond-Pier-Egmond stran-
drace en werd Mart hier 20ste . Mart heeft zelf een stuk-
je geschreven over deze ervaring.  
 Ook de Domrennerdames willen 2015 goed 
aanpakken. Onder begeleiding van Sione zijn er al di-
verse doelen gesteld. Els zal iets over het dameswiel-
rennen vertellen in deze editie. Een dame die al erg be-
trokken is bij het vrouwenwielrennen is oud-voorzitster 
Tessa: zij zal dit keer de tussensprint verzorgen. 
 Ook buiten de USWV de Domrenner zal 2015 
veel te bieden hebben betreft wielrennen: zo is 2015 
het jaar van de Tourstart in Utrecht. Nieuw redactielid 
Koen Veenenbos zal een overzicht geven van diverse 
wielrenevenementen in 2015. Om dit nieuwe redactie-
lid beter te leren kennen zijn Els en ik woensdag 28 ja-
nuari bij hem gaan eten. Als jij ook zo nieuwsgierig bent 
naar Koen lees dan het stukje over BB-doet! 
 Verder zal in deze editie een stukje over het 
baanwielrendagje te lezen zijn, over GPS (wielrennen 
en je studie) en kunnen ook de quotes natuurlijk niet 
ontbreken! 
                   Veel leesplezier!
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VAN DE VOORZITTER - Michiel Sanders

De kop is er af. Nu de maand januari 2015 alweer de geschiedenisboeken in is 
gegaan, is ook het startschot voor het nieuwe seizoen middels de Tour Down Under 
reeds gegeven. Alles lijkt erop dat de gezellige en rustige winter langzaam ten 
einde komt. Ook dit jaar was er weer de koorts voor het bevroren water en de mo-
gelijkheid op de tocht der tochten die inmiddels bijna uitgesloten lijkt te worden, 
want het is vooralsnog alleen een winter waarin er voldoende uurtjes op de fiets 
gezeten kunnen worden, mits waterdichte kleding gedragen wordt. Want aan water 
in vloeibare vorm hebben we echt totaal geen gebrek.

Zo bleek ook afgelopen weekend, toen we ons met een zeer select groepje van 
maar liefst 5 Domrenners onder de rivieren begaven in het pittoreske Nuenen 
voor een crosskamp. Het was overal zó drassig, dat de naam van het gebied (Natte 
natuurparel Valkenhorst) echt niet toepasselijker had kunnen zijn. Maar het was wel 
een episch crosskamp. De stiekeme hoop is dat er voor volgende edities toch wat 
meer mensen mee gaan, want iedereen zou het plezier van het raggen in de blub-
ber moeten ervaren. Het zorgt voor veel lol, wat motiverend werkt en de fietsdoelen 
haalbaarder maakt. Want wie heeft er nou geen moeite met het behalen van die 
aan het begin van het jaar gestelde doelen? 

Hoewel iedere Domrenner zijn eigen doelen stelt en deze ook flink van elkaar zullen 
verschillen, zoals je verderop in dit buitenblad kunt lezen, is een ieder gebaat bij 
afwisseling met een hoop lol. Speciaal daarvoor is afgelopen weekend het Carnaval 
Domrenner huisfeest georganiseerd. Met gezellige mensen in leuke en te gekke 
kostuums is er een hoop lol gemaakt. Alweer zoiets moois van onder de rivieren. En 
daarnaast de ideale afwisseling in ieder trainingsschema.
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Het werelduurrecord 
Eigenlijk is het werelduurrecord vo-
rig jaar uit zijn winterslaap gekomen 
door de poging van Jens Voigt (naar 
mijn mening één van de “mooiste” ren-
ners die er is) die daarmee zijn wieler-
loopbaan afsloot. Hij wist een nieuwe 
record neer te zetten, maar werd 42 
dagen later alweer overtroeft door Mat-
thias Brändle. Op dit moment is Rohan 
Dennis de houder van het record met  
52,491 kilometer na de mislukte poging 
van Jack Bobridge die niet verder kwam 
dan 51,300. Eind februari gaat onze ei-
gen Thomas Dekker ook de uitdaging 
aan. Hij hoopt natuurlijk om het record 
te pakken, maar weet ook dat het erg 
lastig zal worden. Het moet wel nu ge-
beuren, want ook Bradley Wiggins heeft 
al aangekondigd dit jaar een aanval op 
het record te doen. En de kans is groot 
dat hij wordt gevolgd door andere gro-
te namen als Fabian Cancellara en Tony 
Martin.

De klassiekers
Er zijn natuurlijk de grote favorieten 
voor de klassiekers met kasseien. Zo 
heb je natuurlijk Cancellara, Terpstra, 
Vanmarcke, Boonen en Sagan. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad 
over alle andere kanshebbers zoals 
Gilbert, Van Avermaet (maar die wordt 
toch tweede), Degenkolb, Boom en 
Wiggins (hij wil het zelf in ieder geval). 
En waarschijnlijk vergeet ik er ook nog 
wel een paar. De kans dat de winnaar 
van Parijs Roubaix of de ronde van 
Vlaanderen hierboven is genoemd acht 
ik vrij groot. Maar ja, dan heb ik ook wel 
de 10 kandidaten opgenoemd.

 
Ook voor de andere klassiekers als 
Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-
Luik zijn er natuurlijk favorieten. Hier 
kunnen we het hebben over Gerrans, 
Kristoff, Martin, Valverde, Sagan en toch 
ook Gilbert. Maar ook de outsiders als 
Tim Wellens en Tom Jelte Slagter zou-
den hier misschien voor een verrassing 
kunnen zorgen. 

Naast Boom en misschien dus 
Slagter hebben wij (Nederlan-
ders) niet echt veel namen voor 
in de klassiekers. Of Dumoulin, 
Hofland en Westra moeten iets 
geks gaan doen.   
De grote rondes

In de Giro is er toch vaak maar één ech-
te topfavoriet. Dit jaar zal dat Contador 
zijn. Hij wilde eerst de drie grote rondes 
rijden, maar heeft toch besloten dat het 
misschien verstandiger is om alleen de 
Giro en de Tour te rijden.  Naast Conta-
dor zijn er natuurlijk wel andere grote 
favorieten voor het podium. Sky zet zijn 
kaarten dit jaar op Porte. 

Nu het nieuwe wielerseioen van start is gegaan en de eerste prij-
zen zijn verdeeld is het tijd om eens vooruit te gaan kijken. We 
zullen het onder ander hebben over het werelduurrecord, de klas-
siekers, de grote rondes en natuurlijk wat de Nederlanders dit jaar 
kunnen.

VOORUITBLIK OP HET NIEUWE WIELERSEIZOEN - Koen Veenenbos
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Porte werd dit jaar al tweede in de Tour 
Down Under, maar kwam daar eigen-
lijk voor de winst. Wat hem kenmerkt 
is dat hij in een grote ronde altijd wel 
één slechte dag heeft waardoor hij veel 
tijd verliest. Dit zou hem ook in deze 
Giro wel eens in de problemen kunnen 
brengen. 

Want naast deze twee renners is er ook 
de nog jonge Italiaan Aru, die vorig jaar 
derde werd in de Giro en vijfde in de 
Vuelta. Ook de Colombiaan Uran maakt 
kan op het podium nadat hij afgelopen 
twee jaar tweede werd. Naast deze vier 
renners zijn er natuurlijk ook nog wat 
outsiders voor de top vijf zoals Pozzovi-
vo, Kruiswijk en Hesjedal. Er zullen nog 
wel een aantal namen bijkomen als de 
startlijsten bekend worden gemaakt.

Omdat de Tour in Utrecht start 
met een tijdrit zal Dumoulin er 
natuurlijk op gebrand zijn om 
die te winnen. 

Zijn grootste concurrent zal waarschijn-
lijk Tony Martin zijn. “Der Panzerwagen” 
zal er alles aan doen om de gele trui te 
pakken en Dumoulin te verslaan in de 
eerste etappe. 

Voor de eindoverwinning in de Tour zijn 
er zoals gebruikelijk bijna alleen maar 
grote namen. Natuurlijk zijn Contador, 
Froome, Quintana en Nibali aanwezig, 
maar ook de Franse eer moet worden 
hoog gehouden en daarvoor zijn Pinot, 
Bardet en Barguil. 

De Nederlanders moeten het dit jaar 
hebben van het trio van team Lotto 
NL-Jumbo bestaande uit Kelderman, 
Gesink en Ten Dam. Maar ook van Mol-
lema die met zijn nieuwe ploeg Trek de 
strijd zal aangaan. Hij krijgt een zeer er-
varen ploeg om zich heen waarmee hij 
misschien dit jaar toch weer de top vijf 
kan bereiken. 

Als laatste grote ronde is er natuurlijk 
nog de Vuelta, die dit jaar maar liefst 
tien bergetappes telt. 

Hiermee toont de Vuelta maar 
weer eens aan waarom deze ronde 
als de zwaarste van het seizoen 
wordt gezien. 

De startlijst van de Vuelta is natuur-
lijk nog niet bekend en vaak gaan de 
uitvallers van de tour ook door naar 
de Vuelta (Contador won vorig jaar na 
zijn dijbeenbreuk in de Tour). Maar het 
zal weer een Vuelta worden voor echte 
klimmers zoals Rodriguez, Pozzovivo en 
Quintana. Maar misschien kan Majka of 
Roche ook wel iets als ze voor hun eigen 
kansen mogen rijden. Het zal in ieder 
geval weer een mooie ronde worden.

Ik denk dat dit een erg mooi wielerjaar 
wordt met natuurlijk de Tourstart in 
Nederland. Ook gaat er wel weer een 
Touretappe worden gewonnen door 
een Nederlander. Wie is natuurlijk de 
grote vraag. Het zou mooi zijn als Du-
moulin het geel kan pakken in de eerste 
etappe. En ik hoop dat het Gesink lukt 

een mooie etappe 
te winnen dit sei-
zoen, zodat hij ein-
delijk een jaar zon-
der pech beleeft.

VOORUITBLIK OP HET NIEUWE WIELERSEIZOEN - Koen Veenenbos
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VOORNEMENS - Leon Hoekstra

De eerste maand van het jaar zit er voor de Domrenners ook al-
weer op. Het jaar dat begon met een klinkende nieuwjaarsborrel, 
een goed moment om de voornemens uit de kast te halen. Voor de 
meesten bleek het nog een hele opgave. Welke machtige doelen 
moeten dit jaar nou gehaald worden?
De Tour, die kan natuurlijk niet ont-
breken dit jaar, maar zijn onze leden 
daar ook mee bezig? ‘Alleen nog maar 
winnen’ en ‘de eerste vrouwelijke Tour 
de France winnen’ klinken erg hoop-
vol! Maar er zijn ook mensen die voor 
zichzelf realistischer zijn, al lijkt me een 
start van de vrouwelijke Tour de France 
in onze prachtige stad zeker niet ver-
keerd! ‘Een KNWU-koers winnen’, maar 
ook ‘meer dan 100 meter fietsen’ wor-
den er gekopt. Er worden nieuwe fiet-
sen gekocht en verkocht en sleutelbe-
nen gebroken. Ik ben benieuwd naar 
de nieuwe racemonsters en de nieuwe 
“echte wielrenners”!

Naast de resultaten op de fiets kunnen 
de resultaten aan de bar natuurlijke 
niet achterblijven. Als wielrenner gaat 
het om gezelligheid op, maar ook ze-
ker naast de fiets. Met ‘meer bier drin-
ken’, ‘vaker naar De Kneus gaan’ en mis-
schien zelfs ‘minder goede voornemens 
hebben’ moet dit goed komen. Laat 
dat maar zien bij de volgende borrel of 
huisfeest ;-)

Er wordt tijdens de borrel natuurlijk ook 
aan de vereniging gedacht. Er moeten 
‘10 snelpakken verkocht’ worden. Sorry 
ik heb er al één voor spinning. De auto, 
moet die er nou komen of niet? Ieder 
jaar een vast puntje op de ALV-agenda 
en het DDS is in volle gang nu de Tour 
Down Under is geweest. Had ik nou 
maar Richie in mijn team zullen al meer-
der mensen gedacht hebben. We zullen 
zien wat het nieuwe seizoen voor de 
vereniging brengt. 

Wanneer er van de fiets wordt gestapt, 
moet er natuurlijk nog veel meer ge-
beuren. Het is een studentenvereniging 
en daarom moet er naast de fiets ook 
gepresteerd worden. Mensen studeren 
af, gaan reizen, dingen van een bucket-
list afstrepen (of niet) en moeten een 
belangrijke (reken)toets halen.

Kortom geen slechte excuses meer! Los-
sen op de Tankweg kan echt niet meer! 
Er wordt gewoon weer gefietst, ook als 
het regent. 

Kusjes!

(PS: Zoek je eigen voornemen ;-) )
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LADIESTRAININGEN - Els Kolfschooten

Als Domren
ner k

rijg
 

je, n
a aangeven, ex-

clusieve korti
ng bij 

aankoop van kleding 

bij D
ressMe!

Sinds dit jaar zal er ook een speciale 
Domrenner Damesploeg zijn! Met on-
geveer tien meisjes willen we meer 
wedstrijdjes gaan rijden. Daarbij be-
ginnen we dit jaar met laagdrempe-
lige wedstrijden zoals StudentenCups, 
GNSK, NSK en NCK. En hopen we dat 
we eindelijk wat kunnen winnen, en dat 
niet altijd de winst gaat naar de meiden 
van DM (red. Dutch Mountains, Maas-
tricht). Hierbij worden we goed onder-
steund door onze trainster Sione die 
dames goed op weg helpt!

Wil je weten wie er allemaal in de ploeg 
zit, let dan goed op, dit wordt nog be-
kend gemaakt!

Ook als je als dame niet wedstrijden 
wilt gaan rijden, is er genoeg te doen. 
Zo hebben we in de winter eens in de 
maand een ladiestraining, die vaak erg 
goed wordt bezocht. Binnenkort heb-
ben we ook een ladiesetentje bij Café 
Rex. Op de site kun je je hiervoor aan-
melden.

Als je zelf meer wilt gaan fietsen, kun 
je altijd contact opnemen met de com-
missie vrouwencommissie@domren-
ner.nl. Wij kunnen je helpen om meer 
te gaan fietsen en door een Whatsapp-
groep kun je aan ander meisjes vragen 
wie er zin heeft om met je mee te gaan.
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HOE KOM IK DE WINTER DOOR? - Els Kolfschooten

Als eerste is trainen in de winter natuur-
lijk ook erg belangrijk, zorg dat je niet 
de hele dag stil binnen bij de verwar-
ming blijft zitten. Maar hoe doe je dat? 
Motivatie krijg je als je doelen stelt. Als 
je fiets omdat je het leuk vindt, is dat 
prima. Maar dan wordt het lastig om 
echt naar buiten te gaan. Ook al ben je 
een toerder, dan alsnog kun je je zelf 
als doel stellen om bijvoorbeeld een 
hele lange toertocht te gaan fietsen of 
om te trainen om deze zomer in de ber-
gen te gaan fietsen. Als wedstrijdrenner 
heb je het al makkelijker, dan wil je ge-
woon trainen zodat je in ieder geval een 
beetje goed het seizoen door komt en 
niet elke keer als laatste finisht (of niet 
finisht).

Om je moraal te versterken is het altijd 
een goed idee om samen met iemand 
te gaan fietsen. Gelukkig heb je daar 
De Domrenner voor, en kun je altijd op 
Facebook of iets dergelijks een oproep-
je plaatsen!

Om de kou wat draaglijker te 
maken in de winter kan een 
klein speklaagje ook altijd wel 
helpen. Daarom ook wat tips om 
deze te kweken.

Gelukkig zit december altijd vol met 
feestdagen met lekker eten, dus dat 
is al een begin. Als je dat gehad hebt, 
komt januari met de nieuwjaarsborrels. 
Hier een glaasje champagne, daarna 
toch nog wezen stappen in de stad. En 
als je denkt dat je eindelijk weer op het 
rechte pad bent, hebben we in februari 

weer carnaval! Dit jaar kunnen we dat 
ook samen vieren, op 7 februari bij Vin-
cent thuis! 

Wat verder helpt is om niet zelf te gaan 
fietsen, maar om naar fietsen te kijken 
op tv. Heerlijk een zondagmiddag voor 
de buis als er veldrijden op is. Wat voelt 
er lekkerder dan zelf lekker binnen 
warm te zitten en andere mensen te 
zien zwoegen door de modder en blub-
ber buiten. Ook zijn gelukkig de World 
Tour Klassementen begonnen, en als je 
een team hebt samengesteld voor DDS 
is het erg belangrijk dat je deze wed-
strijden volgt.

Bovendien is trainen in de winter niet 
altijd zonder gevaren. Als het heel erg 
sneeuwt of hard waait, wordt vaak afge-
raden om te gaan fietsen. En niet omdat 
we watjes zijn, maar omdat we gewoon 
graag willen dat er geen ongelukken 
gebeuren :). Verder kan strooizout ook 
nog schade opleveren voor je fiets. Om 
je fiets ook goed te onderhouden, ben 
ik langs Dupree gefietst om hem de 
hemd van het lijf te vragen over hoe je 
je fiets goed verzorgt in de winter. 

Interview met Dupree

Als ik hem vraag wat nou eigenlijk het 
belangrijkste is voor fietsen in de win-
ter antwoordt hij meteen dat fietsen in 
de winter eigenlijk echt niet goed voor 
je fiets is. Het grootste gevaar is strooi-
zout. Pekel wat opspat van de weg en 
tegen je fiets aankomt, kan meer kapot 
maken dan je lief is.

2015 is weer begonnen, dus de meesten zullen al weer aan het 
trainen zijn, ter voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Die drie 
maanden in 2015 gaan toch altijd sneller om dan je denkt!
Maar de winter is toch nog lang niet voorbij als je zo naar buiten 
kijkt, daarom wat tips om de winter goed door te komen.



10 Het Buitenblad - nummer 2 - jaargang 2014-2015

Metalen onderdelen worden aangetast, 
de pekel hapt hele stukken materiaal 
weg. Maar wat is de oplossing daar dan 
voor? Het beste is om je fiets preventief 
te beschermen. Zo heb je bijvoorbeeld 
bepaalde siliconenspray, dit geeft je 
fiets een beschermende laag.

Wat verder ook belangrijk is, is dat je 
fiets toch net een beetje extra moet 
schoonmaken in de winter. Door strooi-
zout en meer modder, moet je je fiets 
goed afspoelen, dit kun je gewoon 
doen met auto shampoo of afwasmid-
del.

Ook je ketting slijt sneller door winterse 
omstandigheden. Normaal gesproken 
kan je ketting zo’n 3000/4000 km mee. 
Maar door regen, sneeuw, modder, kan 
je dit wel halveren, en zal je dus snel-
ler je ketting moeten vervangen. Ook 

hier heeft Jean-Paul Dupree een han-
dige tip voor. Veel wielrenners hebben 
een ‘winter/regenfiets’. Via Marktplaats 
(of Martplaats) koop je voor de winter 
een goedkope fiets van vijf tientjes. 
Deze kun je de hele winter afraggen en 
daarna kan die naar de schroot. Dit lijkt 
zonde, maar zal je uiteindelijk meer op-
leveren dan je mooie dure fiets te ver-
pesten in de winter ;).

Als laatste wilde hij nog even toevoe-
gen dat je vooral veel laagjes aan moet 
doen tegen de kou. En dat je vooral 
goed warm blijft door meer te eten.

Hierdoor komen we weer terug op wat 
ik al eerder aanhaalde, eet vooral ge-
noeg in de winter, zorg voor dat extra 
speklaagje en je kunt er helemaal te-
genaan. Of het nou op de fiets of voor 
de tv is.

HOE KOM IK DE WINTER DOOR?

CK-CROSS IN DE SNEEUW 
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X MEETS Y - Simone Emens
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DE TUSSENSPRINT - Tessa Hoogma

Mobiele telefoon: Ik breng meer dagen in het jaar door zonder dan met. Telefoons 
zijn zo overrated! Je raakt zo ook altijd kwijt, of ze gaan kapot!

Cs030 vs. Domrenner: Waarom vs? Best of both worlds! Het is eigenlijk meer stu-
dent vs. burger, en dat ben ik nu ook! Dus zowel cs en domrenner samen kan prima!

Grootste blunder: Dat waren wel de Right To lay kalenders van vorig jaar, ik had 
er minstens 250 moeten laten drukken, zo geliefd waren ze! Ik hoop het ooit nog 
goed te kunnen maken door een domrenner mannen kalender uit te kunnen bren-
gen.

Goed voornemen: Meer bier drinken. Dit heeft geen onderbouwing nodig, toch?

Meest sexy domrenner: Vincent, na het vorige buitenblad gezien te hebben kon ik 
er niet meer omheen. Waarom loopt deze man niet altijd zonder shirt rond?

Dit keer hebben we oud-voorzitster Tessa Hoogma weten te strik-
ken voor de tussensprint. Wie haar op Facebook heeft zal vast al 
opgemerkt hebben dat ze vaak berichtje over ‘kapotte telefoons’ 
post, dit is dan ook één van de vijf begrippen waar we Tessa haar 
mening over gevraagd hebben.
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Een tijdje geleden kwam vriend/colle-
ga/domrenner Bryan bij mij aanzetten 
het idee; zullen we eens een strandrace 
doen? Waarom ook niet, we schreven 
ons in voor Egmond Pier Egmond op 10 
januari, waar ook kannonen als Sebasti-
aan Langeveld en Laurens ten Tam aan 
de start verschijnen. Echt trainen kwam 
er helaas niet echt van, maar 36 kilome-
ter over het strand rijden zou met een 
goede basisconditie toch te doen moe-
ten zijn. We schaften Super Moto band-
jes aan van 2.35 breed, vulde deze met 
welgeteld 1 bar (hoe minder luchtdruk 
hoe beter schijnbaar).

Wat we toen nog niet wisten was dat 
het op 10 januari zou gaan stormen. De 
organisatie natuurlijk ook niet, er werd 
al gesproken over de mogelijkheid de 
wedstrijd af te lassen, het zou onverant-
woord zijn. Datgeen dat bij de Domren-
ner zaterdag training wel gebeurde (het 
werd afgelast door de wind), gebeurde 
aan de kust gelukkig niet, het ging door! 

Dus reisden wij net als ongeveer 
4000 anderen af richting Eg-
mond, riders on the storm! 

Bijna in Egmond kwamen we al de eer-
ste fietsers tegen. Of nouja.. fietsers.. 10 
kilometer per uur leek het maximaal 
haalbare met wind tegen. Hoe hard zou 
het op het strand dan wel niet waaien? 
Wat bleek; windkracht 8/9, hard dus. 
Wat nog erger was..het begon te rege-
nen. Eerst driekwartier lang wachten op 
een startschot in de regen, en dan moet 
je nog. Toen het startschot eenmaal 
klonk was het gelukkig (op de wind na) 
opgeklaard.

Onze verwachting was dat we op de 
heenweg, richting Scheveningen wind 
tegen zouden hebben. Het tegenover-
gesteld bleek gekgenoeg waar.. een 
schuine wind mee. Dat betekend wel 
een ding.. voor het keerpunt moet je bij 
de betere zitten, anders wordt het een 
hele langzame terugweg. Alleen tegen 
de wind in is ondoenlijk, je moet een 
waaier hebben met sterke mannen. Dus 
stond me een ding te doen..naar voren. 

“Ik was gestart als nummer 4000 
ongeveer, in het eerste half uur 
zou ik er toch zeker 3500 moeten 
inhalen voor een goede positie op 
de terugweg”

Dat is een kunst opzich. Het strand is 
welliswaar breed, de harde zandstroken 
zijn maar smal. Zo vormt zich een lang 
lint aan fietsers, die tot aan Normandië 
lijkt door te lopen. Om die te passeren 
moet je risico’s nemen..op het kantje 
rijden. Regelmatig rijd je dan plotseling 
het mulle zand in, waarbij overeind blij-
ven niet een kunst opzich is. Echter, hoe 
verder je naar voren schuift, hoe dun-
ner uitgedund het veld wordt, je krijgt 
steeds meer ruimte om in te halen. 

Na een half uur was ik het grootste re-
creatieve pak wel gepasseerd, nu was 
het van groepje naar groepje rijden. 
Eenmaal bij het keerpunt zat ik einde-
lijk tussen mannen die niet zomaar te 
passeren waren, klaar voor de schuine 
wind tegen. De eerste paar kilometers 
gingen half door de zee heen, het zoute 
water spat om je oren terwijl je wanho-
pig zoekt naar een positie in een van de 
vele waaiers. Na enkele kilometers was 

Deze keer in het Buitenblad de strandrace Egmond-Pier-Egmond 
die Mart Reiling op 10 januari heeft gereden. Hij vertelt jullie hier 
graag over zijn ervaringen.

STRANDRACE EGMOND-PIER-EGMOND – Mart Reiling
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STRANDRACE EGMOND-PIER-EGMOND

het droge harde zand gelukkig weer te-
rug. Hier waaier rijden gaat wat anders 
dan op de weg. De wind was zo hard, 
de waaiers waren bijna volledig parralel 
aan de rijrichting. Dan zijn er eigenlijk 
twee posities die je niet wilt hebben, 
helemaal rechts, of helemaal links. He-
lemaal links zit je vol in de wind, dan 
moet je hele goede benen hebben wil 
je jezelf niet opblazen. Helemaal rechts 
krijg je te maken met de flucturende 
breedte van het harde zand. Als deze 
versmalt, ga je als buitenste recht in het 
mulle zand. Als het je al lukt te blijven 
zitten, kun je vervolgens in volle sprint 
om weer op snelheid te komen en in 
de waaier aan te pikken. Vechten om 
posities dus. Wegrijden van een waaier 
is overigens kansloos, je waait vanzelf 
terug.

Uiteindelijk vond ik na 1 uur 36, als 20 
ste van de 1400 recreanten de finishlijn. 
Niet onverdienstelijk, de winnaar was 
maar 12 minuten sneller. Bryan reed tot 
30 km een sterke wedstrijd, maar kwam 
er toen helaas achter nog te weinig kilo-
meters in de benen te hebben. Over de 
laatste 6 kilometer wordt niet gespro-
ken, het doet nog te veel pijn. 

Voor mij was het misschien wel de 
mooiste wedstrijd/tocht die ik ooit ge-
daan heb, voor herhaling vatbaar. 

Volgend jaar gaan we met een licentie 
meedoen aan de strandrace competitie, 
wie nog meer?
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BB-DOET, KOEN VEENENBOS - Evelien Bergman

Na overdag al twee keer door de stro-
mende regen gefietst te hebben stapte 
ik met enige tegenzin weer de fiets op 
om samen met Els naar Koens kamer te 
fietsen. Z’n kamer bevindt zich in een 
studentencomplex aan de Pythagoras-
laan. Deze was moeilijker te vinden dan 
we hoopten en uiteindelijk hielp Koen 
ons telefonisch de weg door het dool-
hof naar z’n kamer te vinden. 

Toen we eenmaal binnen waren ver-
baasde ik me over de ruimte: een grote 
keuken, mega grote woonkamer met 
wel vier (!!!) banken, een voetbaltafel en 
niet te vergeten, een speciale bierkoel-
kast! De droom van iedere student. 

Koen bewoont dit paleis met tien ande-
re studenten. Koen woont hier sinds dit 
studiejaar, hij vond anderhalf uur reizen 
toch iets teveel van het goede. Hij gaat 
wel bijna elk weekend naar z’n ouders is 
Aalsmeer om bij te komen van het stu-
dentenleven.

We konden gelijken bij Koen aanschui-
ven en op het menu stond pasta met 
zalm, doperwetjes en dille: een recept 
van z’n moeder. Dit heeft hij tevens ge-
kookt met ons buddy-etentje, een spe-
cialiteit van hem dus! 

Na een paar happen is m’n hu-
meur meteen weer beter: het is 
heerlijk. 

Tijdens het eten vraag ik Koen wat hem 
in Utrecht brengt en hij antwoordt dat 

hij geodesie geo-informatie studeert. Je 
kunt hier van alles mee, onder andere 
apps ontwerpen. 

Koen vertelt dat er maar dertien men-
sen in z’n jaar zitten, alleen maar man-
nen. Dus Domrenner vrouwen, vanuit 
zijn studie weinig concurrentie! 
 
Ook vraag ik Koen wanneer hij is be-
gonnen met wielrennen en dit was pas 
toen hij mee ging trainen met de Dom-
renner. 

“Ik volg wielrennen actief, en 
mensen vroegen: wanneer stap je 
zelf nou eens op de racefiets?”, al-
dus Koen. 

Koen deed twee keer mee met onze 
trainingen op de leenfiets en hij was 
verkocht: hij werd lid en kocht een ei-
gen racefiets. Wielrennen zit niet in de 
familie: Koens moeder doet aan tennis 
en z’n vader doet af en toe aan “joggen”, 
“zo noemt hij het zelf ook hoor”, bena-
drukt  Koen. 

Koen heeft zelf lang gevoetbald maar 
kon dit niet voortzetten toen hij op ka-
mers ging in Utrecht. Hij heeft nog wel 
veel contact met leden van z’n oud-
voetbalteam en zegt dat hij dit soms 
ook wel mist: een team. Wel vindt Koen 
dat het buddy-systeem van de Domren-
ner het perfecte systeem is om toch een 
band met andere leden op te bouwen. 
Koen maakt namelijk deel uit van het 
leukste buddygroepje van de Domren-

Ons plan wat te gaan eten bij nieuw lid Mariëlle Swaagman, maar 
door studie-omstandigheden kon zij helaas geen maaltje voor ons 
verzorgen. Even was er paniek, waar moesten we dan oze lege 
magen vullen? Gelukkig konden we terecht bij nieuw-redactielid 
Koen Veenenbos, een kijken of hij net zo goed kan koken als hij 
zou kunnen schrijven..
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BB-DOET, KOEN VEENENBOS - Evelien Bergman

ner: toerders 1.0 waarmee onder ande-
re regelmatig gegeten wordt. 

Na de pasta volgde er stoofpeertjesvla 
als toetje en vervolgens hebben we on-
der genot van een kopje thee nog wat 
gekletst. We hebben de niet-helpen-
afwassen-traditie van Guy niet voortge-

zet, nog braaf met de afwas meegehol-
pen en zijn daarna met een volle maag 
naar huis gegaan. 

Koens kookkunsten zijn in ieder geval 
goedgekeurd, nu eens afwachten of z’n 
stukjes in het Buitenblad net zo goed 
zijn!

DOMRENNERAGENDA

Februari 2015
12 - Sportfeest: Hoog vliegen, hard gaan 

@ Olympos Sportcafé
14 - Ladiestraining

18 - Ladiesetentje @ Café Rex
21 - MTB-/Crosstraining

24 - Domrennerborrel @ Café Rex
27 - Softijs Sterretjesfeest @ Woolloomooloo

Maart 2015
8 - Ontwakingstocht (DTC Driebergen)

14 - MTB-/Crosstraining
14 - Ladiestraining

20/21/22 - Licentiehoudersweekend
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Geodesie Geo-informatie is een studie 
die bestaat uit verschillende onder-
delen. Zo is er het landmeetkundige 
deel, het berekenen en verwerken van 
de ingewonnen data en als laatste de 
verwerkte data gebruiken voor een 
eindproduct. De eindproducten kun-
nen uiteenlopen van een atlas tot een 
applicatie op je mobiel. 

Een mooi voorbeeld van zo’n app is 
Strava. Strava maakt gebruik van de 
GPS in je mobiel of fietscomputer om zo 
te zien waar je bent of waar je bent ge-
weest. Dit geeft hij weer op een kaart en 
zo kun je simpel gezegd je route zien. 
Maar nu gaan we wat verder kijken dan 
alleen de naam GPS om te leren hoe het 
nou eigenlijk werkt.

GPS staat voor Global Positio-
ning System.  Het is een wereld-
wijd systeem dat in 1967 is op-
gericht door de Verenigde Staten. 

Het oorspronkelijke doel was om GPS 
te gebruiken voor het leger. Maar naast 
het leger werd het ook steeds belangrij-
ker dat gewone burgers en wielrenners 
er gebruik van konden maken. Daar-
voor is er een soort code in het systeem. 
De Verenigde Staten hebben op dit 
moment de code open staan waardoor 
iedereen gebruik kan maken van het 
hele systeem, maar mocht er weer een 
wereldoorlog uitbreken dan is de kans 
groot de zij de code dicht doen en dan 

kan alleen het leger nog goed gebruik 
maken van GPS.

GPS bestaat uit drie verschillende seg-
menten. Het eerste segment is het ruim-
tesegment. Dit segment bestaat uit 26 
satellieten die op ruim 20.000 kilometer 
van de aarde draaien. Elke 12 uur wordt 
door deze 26 satellieten de hele aarde 
opgenomen. De satellieten zijn zo inge-
steld dat er altijd vier satellieten te “zien” 
zijn vanaf de aarde. Dit is ook nodig om 
een goede meting van je positie te kun-
nen doen. Meestal zijn er daarom zelfs 
zes of zeven satellieten te zien. 

Het tweede segment is het besturings-
segment. Het besturingssegment be-
staat uit verschillende onderdelen. Er 
is één hoofdcontrolstation. Deze staat 
in Colorado en er zijn vier andere mo-
nitor stations met allemaal een grond-
antenne. Deze verschillende stations 
zijn verspreid rond de evenaar. Het 
doel van het besturingssegment is het 
signaal van de gps-satelliet oppakken 
en updaten. Het updaten houdt in dat 
atoomklokken in de satellieten worden 
bijgewerkt. Dit wordt niet per station 
gedaan, maar de stations sturen hun in-
formatie door naar het hoofdstation in 
Colorado en die verwerkt alles. 

Dan worden de gegevens vanuit Colora-
do weer teruggestuurd naar het station 
waar het vandaan komt en daar wordt 
het ontvangen door de grondantennes. 

 WIELRENNEN EN JE STUDIE - GEO&WIELRENNEN - Koen Veenenbos

Deze week is het de eer aan Koen) om de relatie tussen wielren-
nen en mijn studie te behandelen. Hij studeert Geodesie Geo-
informatie aan de Hogeschool Utrecht. Waarschijnlijk zullen de 
meesten van jullie er nog nooit van gehoord hebben, maar hij wil 
er graag meer over vertellen in vooral verband met wielrennen.
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Deze stations sturen de gegevens weer 
terug naar de satellieten waar de gege-
vens oorspronkelijk vandaan komen.

Het derde en laatste segment is het ge-
bruikerssegment. Het gebruikersseg-
ment is iedereen die GPS gebruikt om 
zijn plaats op de aarde te bepalen. Dit 
zijn wij dus  als wij ons rondje rijden met 
onze fiets en de mensen die hun navi-
gatie in de auto aan hebben.

Naast het Amerikaanse GPS bestaat er 
ook een Russische versie GLONASS, een 
Europese versie Galileo en een Aziati-
sche versie COMPASS of Beidou. Maar 
deze systemen zijn minder compleet 
en worden daardoor minder gebruikt. 
En de kans dat het Amerikaanse Garmin 
over zou stappen op het Russische GLO-
NASS acht ik vrij klein. 
 
Nu we weten hoe de plaatsbepaling 
werkt gaan we kijken naar de manier 
van het weergeven. Strava maakt ge-
bruik van OpenStreetMaps. Zoals de 

naam al doet vermoeden is het vrij 
te gebruiken met als enige eis dat de 
naam wordt vermeld. 

De opmaak van een kaart is heel be-
langrijk voor het gebruik. Dit is één van 
de punten die OpenStreetMaps heel 
goed heeft aangepakt. Ze hebben dui-
delijke kleuren gekozen die ook voor 
zichzelf spreken. Zo is groen zoals bijna 
altijd bos, grasveld of akkers en blauw 
staat voor rivieren, sloten of ander wa-
ter. Ook de oranje en gele kleur van 
grote wegen is bekend van ander na-
vigatie systemen. Naast de kleuren is er 
gekozen voor een duidelijk lettertype 
dat ook goed te lezen is als je in- of uit-
zoomt. 

Dit alles zorgt ervoor dat wij als het 
goed is niet meer verdwalen. Tenzij we 
natuurlijk gewoon lekker ouderwets 
van dorpje naar dorpje rijden door de 
borden te volgen en terug gaan als we 
moe zijn.

 WIELRENNEN EN JE STUDIE - GEO&WIELRENNEN - Koen Veenenbos

EEN GARMIN WERKT VIA GPS
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- Peter: Hoeveel calorieën zitten er in wodka? Veel minder dan in bier, 
daarom drink ik meer wodka!

- Tessa tegen Steven; Ik zie je scheur nu pas!

- Els smeert Hetty haar rug in met anti-hoest crème na het spinnen; 
Zo nu kun je als een pepermuntje naar bed!

QUOTES

WIST JE DAT?

De Ronde van Vlaanderen 

al bijna 100x is verreden? 

(98 maal)

Mark Cavendish dit 
seizoen tot nu toe de meeste 
etappeoverwinningen heeft?

De Tour de France 

dit jaar voor de 6e keer in 

Nederland van start gaat? 

Voor de Giro d’Italia is 

dat 2 maal en de Vuelta 

d’Espagna 2 maal met dit 

jaar de start in Emmen

Deze keer in het Buitenblad met wat minder activiteiten niet zo-
veel quotes, maar we hebben er toch drie kunnen vinden.

Mathieu van der Poel 

de jongste winnaar ooit 

van het WK veldrijden is 

en zijn vader ook wereld-

kampioen is geweest?
De fiets met ketting-

aandrijving in 1868 is 
uitgevonden?


