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Redactioneel

geworden, dus ik neem mijn plaats bij
de voordeur weer in om te wachten op
mijn fiets, en laat jullie verder genieten
van onze glossy! Shake een lekkere
cocktail, zoek de beste ligstoel uit bij
het zwembad, zet de nieuwste
Italiaanse zonnebril op en geniet van
alle fancy artikelen in onze glossy!

Voor jullie ligt niet zo maar een editie
van het Buitenblad. Deze editie is
namelijk niet gemaakt door enkel de
Buitenblad-commissie, want we hadden
de hulp van een heuse gastredactie!
Samen met de evenementencommissie
hebben we alle zeilen bij gezet om voor
Liefs, Aniek
jullie weer een mooie dosis leesvoer te
creëren. En dit is dan misschien ook wat
anders dan jullie van het Buitenblad
gewend zijn.
Voor het eerst in de
geschiedenis hebben wij namelijk een
glossy edition! Oké, niet in de letterlijke
zin van het woord, helaas hebben we
nog niet het budget om een mooi fullcolour tijdschrift voor jullie te printen,
maar de gehele inhoud van het
Buitenblad heeft een glossy tintje
gekregen.
Natuurlijk hebben we een
aantal graag geziene vaste rubrieken
behouden. Maikel heeft weer genoten
van de kookkunsten van één der
Domrenners voor Het Buitenblad doet..
Geen glossy zonder de beste
accessoires, de nieuwste roddels over
de vereniging en uiteraard Lieve Arina
waar alle vragen die jullie al lang
hebben, maar niet durfden te stellen,
worden beantwoord door... juist, Arina.
Verder was ons iets ter ore gekomen
over liefdes tussen Softijs en
Domrenner leden, hier hebben wij een
redacteur achteraan gestuurd om dit
voor jullie allemaal uit te zoeken. En of
er ook nieuwe liefdes in het verschiet
liggen.. misschien lees je het wel in de
horoscoop.
Verder nog een aantal
prachtige stukjes over een verslag van
de fietsclinic, de clubkampioenschappen
en meer. De samenwerking tussen de
twee commissies heeft een groot scala
aan mooie artikelen opgeleverd!
Op dit moment tel ik de laatste
dagen af voor mijn (uiteraard glossy
hoogglans witte) nieuwe racefiets
geleverd wordt. Na lang wikken en
wegen is het toch een Red Bull
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Van de Voorzitter
Vakantie! Eindelijk vakantie. Vakantie
betekent veel tijd om te fietsen! Maar
natuurlijk staan ook veel andere
activiteiten gepland tijdens de weken
dat (bijna) iedereen vrij is. Een aantal
beleggen een sportief trainingskamp in
de Ardennen. Anderen zoeken het wat
hoger op in de Alpen. Persoonlijk
vertrek ik ook bijna richting het Franse
land. Echter zal mijn fiets in Nederland
achterblijven, dus van een
trainingskamp kan niet gesproken
worden in dit geval. Tijdens deze
zomerse weken is er een zomerstop wat
betreft de Domrenner. Toch zullen er
genoeg leden actief blijven trainen in en
rondom Utrecht. Genoeg mogelijkheden
dus om met een groepje leuke tochten
te maken! Maandag- en
woensdagavonden zullen dus nog steeds
in het teken staan van wielrentrainingen.

nodige uren getraind konden worden.
Voor de uren waarin de zon vollop
scheen, kan beter afkoeling gezocht
worden in koel water en met genoeg
(peren) ijsjes bij de hand. Op die
manier heb ik in ieder geval de
zinderende hitte kunnen verdragen.
Gelukkig lijkt het vanaf nu weer iets
koeler te worden, waardoor ook
overdag de racefiets weer in gebruik
kan worden genomen!
Ter afsluiting van de vrije zomerweken,
staat het Introkamp op de planning.
Dit kamp zal zeker een geslaagd
weekend worden, waarin veel gelachen
zal worden en veel gezichten herkend
zullen worden. En natuurlijk hopen we
dan ook weer een aantal nieuwe leden
te verwelkomen!
Simone Droog
Voorzitter USWV de Domrenner

Het begin van deze vakantie werd
ingeleid met hete dagen! Dagen waarin
je overdag eigenlijk niet buiten wilt zijn.
Hierdoor kun je misschien de nodige
trainingsuren gaan missen. Gelukkig
was het 's ochtends en 's avonds vaak
redelijk afgekoeld, waardoor alsnog de
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“Parijs is nog ver”

ontsteltenis maargoed, de ene zus is een
thuisrijdster, eenmaal buiten de stad zal
ons “mannenhormonenvoordeel” zich vast
gaan uitbetalen. We worden inderdaad
niet teleurgesteld door de testosteron en
aanverwanten, halen de zussen in en
laten de benen lekker draaien. Twee
blokken van telkens dik twee uur verder
is het alweer het einde van de middag,
het einde van het stuk door Nederland en
het begin van de begeleiding door onze
volgauto. Dit betekent tijd voor een
pauze waarin we een stevige verkenning
op alle etenswaren in de volgauto gaan
uitvoeren. Die verkenning begint net op
gang te komen als de zusters Groenveld met een haast provocerend gemakvoorbij komen kachelen. De kin van Jos
komt van verbazing ongeveer tussen zijn
knieën te hangen. Een blikwisseling vindt
plaats en met halve appelflappen nog in
de mondhoeken springen we weer op de
fiets. Ons navigatiesysteem dat het zo
geweldig deed in Nederland, blijkt van
het bestaan van België in het geheel niet
af te weten. Voor Jos voelt dit als chillen
in het park met een geweldige fles wijn
zonder over een kurkentrekker te kunnen
beschikken. Met het achterhalen van een
ander team beschikken we (iets
indirecter) weer over een
Als de oranje slinger –waarschijnlijk een navigatiesysteem is onze hoop. De
wk-prul verdient bij de aankoop van een Groenvelds blijken in die zin engelen en
paar zakken tuingrond ofzo- naar
met zijn vieren voltooien we het stuk
beneden gaat is de wedstrijd begonnen. naar Antwerpen. Voor Jos is deze
Teams stuiven alle kanten op, alsof ze
tijdelijke samenstelling van het team zeer
bestemmingen van Stockholm tot
motiverend. Hij rijdt aanmerkelijk harder
Appelscha hebben maar niets is minder en voor de gelegenheid ook een tandje
waar. Je ziet het in dertig paar ogen:
lichter dan zijn gebruikelijke
vastberadenheid en een zwakke
beulenverzet. Verder komt er voor hem
weerspiegeling van de Eiffeltoren.
wat variatie in het eeuwige uitzicht op het
Na drie straatjes en nog geen halve
achterwerk van Joost.
kilometer zijn het alleen nog de ogen
Na een verhelderend gesprek met de
van Jos die ik bij me in de buurt zie. Al
Belgische motorpolitie en warme pasta in
snel wordt duidelijk waarom geen enkel Antwerpen valt de avond en verschijnt de
ander team deze route koos; markt. Nu maan. Parijs is nog ver…
al markt en Parijs is nog zo ver.
Joop Zoetemelk wist het al in 1980. Toch
Interesse in verse dadels of een nieuw
zitten we hier met twee man telkens
horloge hebben we geen van beide, we nieuwe en zich steeds verdiepende
fietsen dus met enige haast om de
dimensies van die uitspraak te
markt heen. De rand van de stad lijkt in ontdekken. De uitspraak van Joop zal
zicht en voor ons blijkt team Groenveld voor ons nooit meer dezelfde zijn –snikop zijn dooie akkertje aan deze
monsterrit bezig te zijn. Enige
Joop zoetemelk, 1980
Vrijdag 18 Juni begon voor Jos vroeg in
de ochtend toen hij zijn bed uitstapte
om bijtijds op het mooie Utrecht
centraal te kunnen staan “dat doet Jos
wel eens anders.” Helaas was Joost
helemaal in de sfeer van het
pannenkoekenbakken weggedroomd
waadoor Joost iets te laat was. Gelukkig
rijden er nog meer treinen naar
Amsterdam.
Jos mocht in de trein het geluksbandje
van Joost om doen, helaas was Jos iets
te nerveus geworden door allemaal
vrouwen die ook in de trein zaten. De
gewillige vrouwen wilde wel een bandje
omdoen bij Joost, en gaven de tip dat
als we naar Parijs wilden, we toch echt
in de verkeerde trein zaten. Grote ogen
toen de link tussen de genoemde stad
en onze fietsen werd gemaakt. Om
krachten te sparen zijn we overigens
niet verder ingegaan op de avances van
de dames. Op Amsterdam Amstel laten
we hun én de trein verder rijden. Veel te
beleven voor de start is er niet. Volgend
jaar dus mogelijk nog langer
pannenkoeken bakken en nog een
treintje later ;)
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De volgauto heeft zichzelf inmiddels
opgewaardeerd tot routenavigatie, etenen drinkvoorziening, straatverlichting en
muziektent. Zonder deze ondersteuning
hadden we beslist een nog zwaardere en
langer durende rit gehad. Dankzij de
rugdekking van de broer en vader van
Joost wordt het echter een voorspoedige
nacht. De auto draait op een gegeven
moment doodleuk een stukje snelweg op,
niet veel later verlichten de koplampen
weer een smalle kasseienstrook. We
houden het ritme en het tempo zo stabiel
mogelijk, achter ons redden de volgers
uit de teamwagen de afgevallen lichten
en bidons.
Dan een schreeuw uit de wagen:
“Frankrijk nog vijftien kilometer!” Ik ben
vertwijfeld. “Tja, nog vijftien kilometer.
En dan?” Parijs de stad van de liefde.
“Nou die liefde is zo rond vijf uur in de
ochtend wel aardig verdwenen kan ik je
vertellen!” Niet toegeven aan de

verleidingen om te gaan rekenen.
Hoeveel kilometer nog en hoeveel
kilometer al gedaan? Op welk
percentage van voltooiing van deze
hellerit dus? Het zegt allemaal niets
meer. Er is maar één zekerheid. Eén
zekerheid slechts en die luidt: Parijs is
nog ver.
Dat is echt waar!
En dan... het wordt licht, het wordt
warmer, het wordt drukker op de
wegen. Het lijkt erop dat Parijs echt
bestaat! Pssss. Band lek, net nu we er
bijna zijn. Het hindert niet want binnen
twee minuten fietsen we weer dankzij
een nieuw wiel uit de auto. De benen
draaien weer en vooral; ze draaien nog
steeds. Ze draaien al bijna
eenentwintig uur. En dan… Ongelooflijk!
De Eiffeltoren.
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Clubkampioenschappen de tijdwaarneming op te gaan halen.
2010
We schrijven 27 juni 2010 en het is
een zeer brakke zondagmorgen.
Vandaag zou de temperatuur kunnen
stijgen tot maar liefst 30 graden
Celsius. Gisteren heb ik al ruim 150
kilometer gefietst, een kleine valpartij
meegemaakt en ’s avonds net iets te
diep in het glaasje gekeken. Prima
redenen om in bed te blijven liggen of
op z’n minst bijzonder weinig te gaan
doen.

Deze spullen kunnen opgehaald worden bij
een partytent naast het parcours, daar
aangekomen blijkt dat mijn worst case
scenario toch nog overtroffen kon worden.
De zinderende hitte van het asfalt geeft
me een tik in het gezicht. Ik krijg er nu al
een droge mond van ( of zijn dat de
zenuwen?) en neem een slok uit mijn
bidon. Wat een waanzin: 7 kwartier lang
koersen voordat de laatste 3 rondjes
ingaan, willen ze ons dood hebben?

Na een minieme voorbereiding kunnen we
gaan starten. De organisatie heeft over
het hart gestreken en halen “maar liefst”
15 minuten van de koers af. Het maakt
bijzonder weinig indruk op me. Mijn start
is, en dat is niet voor het eerst dit seizoen,
dramatisch slecht. Er wordt helemaal niet
hard gestart en toch krijg ik het voor
elkaar om 3 pogingen nodig te hebben om
Als ik aankom bij de Nedereindse Berg mijn linkerschoen ingeklikt te krijgen.
Achter me hoor ik Jasper nog grinniken, de
is het daar al behoorlijk gezellig, de
heren zonder licentie en de dames van sadist.
de Domrenner hebben hun koers al
achter de rug. Ik ben er nog maar net In het derde rondje gaat het tempo voor
het eerst echt een beetje omhoog. Tot die
of het wordt duidelijk dat ik niet kan
verbergen dat ik er nog geen goesting tijd heb ik me voorin kunnen handhaven
en verloopt het redelijk naar wens. De
in heb. Ik besluit dit maar niet teveel
tempoversnellingen die volgen kan ik
tegen te gaan spreken en om snel
mijn rugnummer en transponder voor allemaal prima aan. Ik zorg dat ik niet op
Helaas is dit geen optie. Ik heb me
ingeschreven voor het
clubkampioenschap en tot overmaat
van ramp ook nog eens toegezegd om
hier een stukje over te schrijven voor
het Buitenblad. Niet zo maar een
Buitenblad maar een heuse glossy
editie.

De korte voorbereiding van enkele domrenners voordat de wedstrijd voor heren
zonder licentie van start gaat.
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dat ik van die fiets af ben. Ik sluit me
kop kom en het liefst rij ik in het wiel
aan bij de Domrenners die in de
van Matthijs of Remy mee. Tot mijn
schaduw naar de koers zitten te kijken
grote verbazing krijg ik er zin, de
en zie een enorme slijtageslag waar
brakheid lijk ik bij de start achter
Matthijs uiteindelijk als winnaar naar
gelaten te hebben en je wilt natuurlijk
het Domrenner publiek niet teleurstellen! voren komt.
Om de benen even te testen en een plan De slijtageslag wordt bij de finish pas
echt duidelijk; compleet uitgewoond
te kunnen maken voor de rest van de
komen de renners terug om de
koers trek ik eventjes door als ik een
prijsuitreiking mee te maken. Jasper
aantal rondes verder op kop kom. Dit
lijkt heel goed te gaan, de snelheid zit er maakt daar echter niet veel van mee
goed in en ondanks de 5 uur op de fiets want nadat hij uit de koers was gestapt
van gisteren voelen de benen helemaal besloot hij om er bij te gaan liggen.
niet slecht aan. Ik laat me iets uitzakken Gelukkig was de EHBO nog scherp en
die hebben zich op een goede manier
zodat ik de concurrentie eens kan
bekijken. Steeds meer renners doen een over hem ontfermt.
poging om weg te komen en die
Al met al een teleurstellende middag
intensiteit van deze aanvallen gaat
voor mij. Geen stoere verhalen over een
omhoog. Op de momenten dat het
tempo stokt drink ik elke keer wat want ontsnapping of een podiumplaats. Ik
de koers duurt nog wel even. Toch kan twijfel er dan ook ten zeerste aan of dit
ik me niet aan de indruk onttrekken dat wel geschikt is voor een glossy. Maar om
nog een beetje aan die eis te voldoen:
ik een stuk minder fris zit dan de
Wat deden enkele renners van de
meeste anderen!
Volharding met deze omstandigheden
met die witte sokken tot aan de knieën
Het maakt plotseling niet meer uit
hoeveel ik drink, ik blijf een ontzettend aan? Het is niet alleen veel te warm
maar het ziet er niet uit en is zo 2009.
droge mond houden, de krachten
Ruben
vloeien weg uit de benen en ik begin
misselijk te worden. Voor ik het in de
gaten heb bungel ik achteraan de groep.
Natuurlijk totaal niet de positie waar je
wilt zitten maar ik zou niet weten hoe ik
weer vooraan zou moeten komen. Ik
blijf drinken in de hoop dat het
overgaat.
Maar helaas het mag niet zo zijn, ik blijf
nog een paar rondjes knokken. Het is
hopen tegen beter weten in, de
misselijkheid neemt toe en de afgang is
onafwendbaar. Eerder afstappen dan
Jasper en daar nog eens een stukje over
moeten schrijven in het Buitenblad: How
low can you go?
Bij de finish staan gelukkig wel wat
emmers met koud water, snel knijp ik de
spons een aantal keer boven mijn hoofd
uit en ik stop mijn armen in de bakken
met water om wat af te koelen. Het zal
nog wel even duren voordat de
misselijkheid weg is maar wat ben ik blij

Ruben en Remy in actie tijdens het CK
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Alle winnaars van de
clubkampioenschappen
bij elkaar
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Het Buitenblad
doet….Meral Soydas

dat ze dat nog wel doet, al was het
close. Ze heeft namelijk samen met
2500 andere mensen deelgenomen aan
Dinsdag 29 juni ging het buitenblad met alpe d’huzes. Daarmee hebben ze meer
dan 10 miljoen euro opgehaald dat ten
maarliefst 4 mensen uit eten aan de
goede komt aan de kankerbestrijding.
Samuel Mullerstraat, inderdaad
Meral heeft maarliefst 3x Alpe d’Huez
vernoemd naar die beroemde
Amsterdamse archivaris uit de 19e eeuw. die dag. Iets wat ik erg knap vind voor
iemand die ooit bij bovenkomst op een
Dat had ik ook best zonder google
viaduct puffend tegen me zei “Ik doe
geweten.
toch liever dalen”. Chapeau!
Vier mensen sterk waren we dus, omdat
ik en Simone aangevuld werden door
Arthur en Arina die de
evenementencommissie
vertegenwoordig
den. Bij
binnenkomst
stond Meral al
haar spiksplinter
nieuwe grillpan
uit te proberen,
iets waar je niet
mee zou
experimenteren
als je hoog
bezoek zou
verwachten. We
wisten dus
meteen waar we
stonden.
Toch was alles
goed geregeld,
er was een
prachtig zonnetje voor ons besteld en er
werden snel 5 borden geplaatst op de
tafel buiten op het pleintje bij Meral voor
de deur.

En waren mijn 3 tafelgenoten ook
tevreden over het vertoonde spel in de
keuken? Dat waren ze zeker, zelfs de
man die met een
koksmuts op
geboren is (Arthur)
had geen klagen.
Wat ergens ook wel
logisch is
aangezien deze
beul in de keuken
het op zijn geweten
heeft staan dat er
na hem niemand
meer aan durfde te
bieden om te
komen eten. Toen
Meral dit hoorde
wilde ze maar al te
graag alle kneepjes
van het vak leren
van Arthur, de
reden hiervan was
dat ze indruk wilde maken op een
jongen waarmee ze een eet-date had.
Beetje de verkeerde volgorde als je het
mij vraagt maar mocht dat niet zo’n
Een voorgerecht was er niet, maar daar succes worden kan ze nog altijd terug
vallen op haar tonijsalade mét tonijn.
heb ik ook niemand over horen klagen
bij 30 graden. Het hoofdgerecht was ook Een zekerheidje. Ondanks dit ging toch
niet al het eten op, daar kon zelfs
prima afgestemd op het zwoele weer;
ondergetekende niets aan veranderen.
een tonijsalade met daar in courgette,
Vandaar ook dat er vertwijfelend werd
pasta, pesto en (jawel!) tonijn. Erg
gereageerd wanneer ons gevraagd werd
lekker, maar ik had ook niet anders
naar een toetje. Toen echter bleek dat
verwacht; dit was precies de reden
er een keuze was voor een Split kon
waarom ik voor deze editie Meral heb
gekozen. Ach vooruit, ook al een beetje niemand weigeren. Want een passender
omdat ze al maanden lang schittert van einde hadden wij ons niet kunnen
wensen op deze zomerse dag.
afwezigheid op trainingen en borrels en
er al verschillende leden naar me toe
waren gekomen met de vraag of ze nog
wel leefde. Nou ik kan jullie dus vertellen
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Ontharingstips, voor
een beter fietsresultaat
Wielrenners en gladde benen, twee
begrippen die niet zonder elkaar kunnen.
Zelfs de amateurs scheren voor een
clubkampioenschap hun benen. Vrouwen
doen het al jaren, ze weten wel hoe het
moet, maar mannen kunnen nog wel
tips gebruiken. Dus ben je een
beginnende wielrenner, of een
beginnende benenonthaarder, dan zijn
deze ontharingstips erg handig!
1.
Investeer in een goed
onthaarsysteem. Voorkom een branderig
gevoel en ingegroeide haartjes door
altijd een scherp mesje te gebruiken.
Vervang je mesje na vijf keer of zodra je
tijdens het ontharen druk moet gaan
uitoefenen.
2.
Begin niet direct met ontharen
zodra je onder de douche of in bad
stapt. Wacht een paar minuten en geef
het warme water de kans om de
haartjes zachter te maken, de
haarzakjes te openen en de huid te
ontspannen. Gevolg: een gladder en
zachter resultaat én het mesje blijft
langer goed. Let op, wacht ook niet te
lang, want té doorweekte huid rimpelt
en zet iets uit. Goed ontharen wordt dan
moeilijk.
3.
Onthaar je niet als je net
wakker bent. De huid van je lichaam in
de slaapstand maakt meer
lichaamsvocht aan en is een beetje
pafferig. Na twintig tot dertig minuten
wordt je huid veerkrachtiger en komen
de haartjes meer bloot te liggen. Het
onthaareffect is dan beter.
4.
Verwijder dode haarcellen vóór
het ontharen. Dode haarcelletjes kunnen
je scheerkop ‘verstoppen’, waardoor de
haartjes niet zo kort mogelijk worden
weggehaald. Eerst scrubben dus!
5.
Kies tijdens het ontharen 1
scheerrichting en blijf daarbij. Tegen de
haargroeirichting in zorgt voor het
gladste resultaat terwijl met de
haargroeirichting mee het prettigst
aanvoelt.
6.
Spoel de scheerkop ook tijdens
het ontharen regelmatig schoon.

Veet ontharingscreme
Achtergebleven haartjes beïnvloeden de
scheerprestatie nadelig. Droog de
scheerkop nooit met een handdoek of
een tissue –zo beschadig je de mesjes.
7.
Glad is glad, ga niet door
totdat je huidirritatie krijgt. En blijft er
toch een haartje achter, haal dit dan
weg met een pincet. Dit geldt met name
bij gevoelige gebieden zoals de bikinilijn.
8.
Vrouwen ontharen al jaren met
crème en hars. Het is één van de meest
simpele manieren om thuis te ontharen.
Je kunt hars of crème bij de drogist of
apotheek kopen. Bij ontharen met een
crème laten de haren binnen 10
minuten na het opsmeren los. Met een
spateltje schuif je het haar er zo af.
Maar let op: er kunnen allergische
reacties optreden! Probeer de crème
dus eerst uit op een klein stukje huid.
9.
Ontharen met een
ontharingscrème is pijnloos. Ontharen
met hars kan daarentegen behoorlijk
pijnlijk zijn. De hars, uit een pot of op
een speciale strip, maak je warm en
druk je op de te ontharen plek. Na
ongeveer een halve minuut trek je het
er in één beweging af, net als bij een
pleister. Het haar is dan met wortel en
al verwijderd.
10.
Wees lief voor je huid nadat je
onthaard hebt. Dep je huid zachtjes
droog en verzorg de fris onthaarde huid
met een heerlijke après-crème.
Alcoholvrije en PH-neutrale lotions zijn
een goede keus.
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Modetrends in het wielrennen

Like an animal! Deze zomer
is hèt thema van dé
fietstrends absoluut ‘go wild’.
Bij de licentiehouders maakt
Remy een onuitwisbare
indruk met deze
vogelbekhelm. Zal het
psychologische overwicht
zijn tegenstanders een
tandje terug laten schakelen?

Bij de tourders maakt
toptourder Jasper Vis,
immers fotogeniek,
absoluut de blits in
zebrapak, zelfs met
bijpassende helm. Nu
alleen hopen dat er geen
jagers in de bosjes verstopt
zitten om het thema te
herdefiniëren naar
‘aangeschoten wild’.
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De Roddelflits

Ondanks de indrukwekkende prestaties van Domrennercoyfee Joost Vermuё wordt hij steeds vaker met treurige
blik gesignaleerd zoals op bovenstaande voorbeelden.
Boze tongen uit het roddelcircuit beweren dat jongeheer
Vermuё niet meer in zijn oude doen is. Zullen we hem
ooit nog mogen aanschouwen met zijn oude
dijenkletsende bulderlach of zal daar medicinale
tussenkomst voor nodig zijn?
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aan Jentzen liet bleef het angstvallig stil
aan de andere kant van de lijn. Nadat ik
nogmaals de twee verschillende wielsets
door; Jasper Hentzen de revue liet passeren hoorde ik
gegrinnik en werd de hoorn op de haak
“Een dagje meedraaien met de
gelegd. Zonder ook maar één woord te
hersenspinsels van onze enige echte
hebben gezegd had die hufter me
communistische knuffelbeer Mattie-boy” gewoon zitten uitlachen! Er speelde
alleen maar de gedachte door m’n hoofd
De rioollucht doet me ontwaken in mijn om wraak te nemen voor deze
volgestouwde slaapkamer. Het zou toch onbeschofte behandeling. Ik zou ooit
echt eens tijd worden om die gootsteen eens iets kopen dat Jentzen zelf zou
na te kijken. Dit gaat nu al meer dan
willen hebben maar niet kon betalen!
jaar op deze manier en ik heb niets
anders dan klachten gehad van mensen Nadat ik had opgemerkt dat Jentzen
die op bezoek kwamen. Tijdens deze
veels te dure wielen in z’n fiets had
warme zomerdagen lijkt het wel alsof ik gestoken was het mijn beurt om te
met bed en al in een dixi-toilet lig te
schitteren! Hij zou nooit meer snel een
rotten. De meeste dames redden het
nieuwe grote aankoop kunnen doen. Dit
dan ook maar tot aan mn huiskamer en keer kocht ik wél lichte wielen. Ik wist
niet verder. Zodra de deur naar de
een setje overjarige Mavic R-Sys op de
slaapkamer open gaat blijkt de
kop te tikken. Dit waren pas echte
slaapkamer betreden ineens één stap te bergwielen tegen een gunstige prijs. Nog
ver voor de dames.
beter was echter dat Jentzen nog geen

Vallen en opstaan

bergwielen had! Ik dacht hem eindelijk te
Eenmaal uit bed zet ik meteen m’n
hebben en ik zou alleen nog maar mijn
maagdelijk witte Apple aan om op deze
ochtend toch maar weer de diverse
wielersites af te struinen voor de meest
billige koopjes die er te krijgen zijn op
het gebied van wielsets. Het lijkt wel
alsof ik ze opvreet zo snel dat ik door die
wielen heen ben. Ik heb meer wielen in
huis dan dat ik stoffige boeken in de
kast heb staan. De laatste set staat mooi
glimmend, en zo krom als een hoepel,
naar me te staren met al zijn 32
spaakogen. Het was een wielset die
aangeschaft was bij onze oosterburen en
het maar liefst 2 weken heeft
uitgehouden! Ik had destijds het budget
beschikbaar waar een normale
wielrenner een zadeltje of iets dergelijks
van zou kopen. Ik moest echter met dit
beperkte bedrag een wielset bij elkaar
weten te sprokkelen. Ik kon kiezen
tussen een “oerdegelijke” no-name 32
spaaks variant of voor de “ultralichte”
Mavic Aksiums. Die Aksiums had ik
echter ook al eens tot een stel
boomerangs weten om te toveren. Een
belletje richting materiaalfetisjist Jentzen Mavic R-Sys
dan maar om te vragen wat de
verstandigste keuze zou zijn. Nadat ik
mijn verhaal had gedaan en de keuze
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achterwiel laten zien tijdens het klimmen…
Ik zou die berggeit leren om de spot te
drijven met de “Wielenvouwer van
Utrecht”!

weten te scoren maar die weet nu
ook wel beter…helaas…

Het is jammer dat Jasper als een
echte kapitalist al dat geld kan
Toen bleek dat Jentzen helemaal niet van
spenderen aan materiaal wat ik zou
rammelende wielsets hield die net zo
willen hebben. Verder verschillen we
aërodynamisch waren als een Volvo met
namelijk niet zo heel veel van elkaar.
een bijpassende sleurhut was ik toch
We kunnen allebei een prachtige
enigszins in de aap gelogeerd. Ik had nu
glimlach op een ondeugend gezicht
veels te dure wielen die Jentzen niet moest toveren en elkaar het snot voor de
hebben en die mijn “rijstijl” niet konden
ogen fietsen. Hier win je geen koers
verdragen. Een kleine 3 weken later ging
mee maar het doet het altijd goed bij
het daarom ook al mis. Ik had de goden
naïeve meisjes. Ik kan die jongen
getart en ik was boven mijn stand gaan
trouwens altijd nog meenemen in een
leven. Dit kon niet zonder gevolgen blijven memorabele valpartij tijdens een
en de geschiedenis bleek zichzelf te
training. Niemand die zou twijfelen
herhalen (hoe ironisch dat ook mag klinken aan mijn oprechtheid als ik beweer
in mijn geval als student verjaarde
dat het om een ongelukje ging en dat
weetjes). Alweer een valpartij deed mijn
het niet de bedoeling was om Jasper
gloednieuwe, peperdure, afschuwelijk
tussen de spijlen van een dranghek
lelijke wielset versplinteren. De gebroken
te vlechten.
carbonspaken van dit exemplaar hingen in
diverse stukjes vrolijk aan de interne
Zolang deze hersenspinsels maar in
glasvezelkabels te bungelen en maakte
m’n kop blijven zitten en dat ik hier
een rinkelend geluid in de wind.
niet hardop over ga zitten
(dag)dromen. Het is mijn geheimpje
Wéér materiaalschade door een valpartij.
dat ik tot op het bot jaloers ben op
Dit keer reed ik op volle snelheid een
die jongen en op zijn materiaal. Ik
onschuldige jongedame aan. Waarom ik dit zou niet in mijn schoenen willen
precies deed weet ik zelf ook niet. Ik denk staan als mijn schattige imago
dat ik nou eenmaal zo ben. Ik heb volgens vanwege deze verdorven gedachtes
mij een fascinatie voor valpartijen en een
zou veranderen tot wie ik echt ben.
aanleg om mezelf in de slachtoffer rol te
positioneren. Als het niet een jongedame is NB; echte mannen schrijven hun
dan is het wel een stilstaand busje, wat
eigen naam boven hun publicaties
dranghekken, afzetpionnen of de
stoeprand met bijbehorende lantaarnpaal.
Ik heb een drang om naar dat soort dingen
toe te sturen. Jasper heeft helaas een
drang om juist weg te sturen van het
gevaar. Die zie ik nooit rakelings langs
dranghekken, auto’s of wegversmallingen
rijden en zo zit hij ook nooit bij mij in het
wiel. Die jongen kan het gevaar zien
aankomen en stapt bijvoorbeeld eerst van
de fiets af om daarna pas flauw te vallen.
Ik zou in dat geval m’n gelaat op de
klinkers drukken om vervolgens nog mn
fiets in twee delen onder de stoeptegels te
schuiven. Het is allemaal uit onvermogen
en een wanhopige schreeuw om aandacht.
Ooit heb ik hoge ogen bij Jolien hiermee
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De liefde voor het ijs of
andere liefde?
Schaatsen en wielrennen, twee
begrippen die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Althans, voor
schaatsers geldt dat, voor wielrenners
is het een ander verhaal. Terwijl
schaatsers in de zomer toch vooral ook
op de fiets zitten, vinden wielrenners
dat schaatsen stiekem toch wel moeilijk
en best wel koud, dus waarom zou je
als wielrenner dan toch die schaatsen
onderbinden (afgezien van het feit dat
gewoon Nederlander bent en ook
helemaal losgaat bij het fenomeen
‘natuurijs’)? In Utrecht is er namelijk
nogal wat overlap van leden tussen de
SWV en de SSV. Voornamelijk zijn dit
schaatsers die ook denken wedstrijden
te kunnen wielrennen of weleens een
ander rondje willen zien dan de ijsbaan.
Maar er zijn ook wielrenners gespot die
lid worden van Softijs en in de winter
gaan schaatsen (of het voor de feestjes
doen). Redenen hiervoor kunnen zijn:
de feestjes, ook in de winter moet er
iets aan sport gedaan worden of het
gevalletje ‘ik heb altijd als willen leren
schaatsen’. Maar deze redenen klinken
vooral als slechte smoesjes als duidelijk
wordt wat de échte reden is. Namelijk,
de liefde, of misschien wel de lust, want
zelfs op het koude ijs kunnen de
vonken ervan af spatten. We gaan
natuurlijk geen namen noemen, maar
er zijn wel een paar gevalletjes
Domrenner-Softijs liefdes bekend. Echt
lang heeft het tot nu toe nog niet
geduurd, een reden hiervoor kan
jaloezie zijn, omdat je nieuwe liefde
beter kan schaatsen, een andere reden
kan zijn dat net als het fietsseizoen het
schaatsseizoen maar de lengte van een
halfjaar heeft, dus als het ijs verdwijnt
zou de liefde ook kunnen smelten. Met
steeds meer banen die zomerijs
mogelijk maken moet hier iets aan te
doen zijn, wie weet krijgt dit verhaal
dus nog een gevolg……. (en mocht je
nog op zoek zijn naar liefde of een
datingbureau willen beginnen voor
wielrenners: probeer het eens op de
ijsbaan!)

Een sportief schaatsende liefde,
wie wil dat nou niet?!
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Wist je dat?....
... De Domrenner in het eerste weekend van september,
zoals elk jaar, het Introkamp organiseert.
... wij hopen dat hier veel leden aan mee gaan
doen!
... Je je nu al kunt inschrijven voor dit spectaculaire kamp.
... En dat we dan met zijn allen gaan genieten van 2-3 dagen
fietsen in Limburg.
.... En iets heel anders: Wist je dat je voor de
laatste stand van het DSS je de Domrenner site
kan checken?!?!

Fietsclinic, door Aniek Rooderkerken - pagina 18

Fietsclinic
Je kon er bijna niet meer omheen. Op
de verschillende faculteiten van de uni,
in de UB's, in kroegen, sociëteiten en
op Olympos... Overal waren ze te zien:
de posters van de Domrenner clinic.
Het idee ontstond al een hele
tijd geleden bij de PR commissie,
waarom geen clinic organiseren om
mensen die misschien willen gaan
fietsen enthousiast te maken. Met de
Giro en de Tour die in ons land starten,
het prachtige weer en het feit dat
fietsen gewoon heel erg leuk is, is het
niet vreemd dat veel mensen
enthousiast zijn om op de racefiets te
stappen. Laten wij ze eens gaan
helpen, en hopen dat ze dan meteen
lid worden van de Domrenner
natuurlijk :). Zo gezegd, zo gedaan.
De Nedereindse Berg werd gekozen tot
locatie, de trainer werd benaderd, de
fietsen geregeld (ja wij hadden zelfs
racefietsen voor degene die deze niet
zelf hadden) en de managers van de
Albert Heijn werden even lief
aangekeken of zij niet onze
mueslirepen en sportdrankjes wilden

sponsoren. De clinic was opgezet, de
posters verspreid en nu was het wachten.
Zou er wel genoeg animo zijn? Halen we
het minimaal aantal deelnemers?
Gelukkig bleek deze vrees ongegrond, de
eerste 10 inschrijvingen kwamen
langzaam binnen, de volgende 10 al wat
sneller, het maximum van 25 werd wel
heel snel bereikt en er ontstond zelfs een
wachtlijst! Missie geslaagd!
Met een grote groep
geïnteresseerden vertrokken wij op De
Grote Dag dan ook vanaf het Ledig Erf op
de stadsfietsen naar de Nedereindse
Berg. Ondanks wat gevaarlijke situaties
onderweg, voor 25 mensen sportdrank
mee nemen op een racefiets is toch
lastig, kwamen we aan op de baan. Hier
stond de trainer met alle racefietsen al op
ons te wachten en na een theorieles, 'hoe
zit een racefiets in elkaar' en 'hoe schakel
je', mocht iedereen een mooie fiets
uitzoeken en was het tijd om de baan op
te gaan. In het begin was het onwennig
voor sommigen: het is toch anders dan
een stadsfiets, op de oude racefietsjes
moet je schakelen op het frame en het
tempo ging steeds verder omhoog. Terwijl
de PR-commissie heerlijk langs de baan in

instructies tijdens de fietsclinic
Het Buitenblad - nummer 3, jaargang 2009-2010

Fietsclinic, door Aniek Rooderkerken - pagina 19

het zonnetje lag, werd er druk getraind
door alle deelnemers. Het werd dan ook
tijd om het kleine skeeler-baantje
vaarwel te zeggen, de wielerbaan op te
zoeken, klimmetjes te oefenen en de
clinic uiteindelijk af te sluiten met een
wedstrijd.
Het weer was ons de hele dag
goed gezind, er was maar één kleine
valpartij (gelukkig stond de EHBO al
klaar met een pleister) en er waren
lachende gezichten alom. Links en rechts
hoorde je al gesprekken over welke
fietsen gekocht gingen worden, welke
trainingen gestart dus ons werk zat er
op! Bijna dan, want een training dient
natuurlijk afgesloten te worden met een
biertje. Helaas is dit enigszins in het
water gevallen, want aangekomen bij
het Ledig Erf bleken de regenwolken
tóch niet overgewaaid. Maar met de
echte die-hards hebben we toch nog
onder de parasol, grotendeels droog,
een biertje kunnen drinken.
Zo, iedereen was enthousiast,
er zijn weer wat nieuwe wielrenners
'geboren' en hopelijk ook wat nieuwe
Domrenners. Het werk van de PR
commissie zit er weer even op. Wanneer
komt de volgende clinic?

Renners in actie tijdens de fietsclinic

Aandachtig
luitsterende
enthousiastelin
gen
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daarna maakt het niet meer uit, je hebt
er de kracht niet meer voor.

Lieve Arina,
1.
Tijdens de Marmotte van 2006
ben ik aan de voet van de Alpe d'Huez
afgestapt. Nog steeds wordt ik hier
dagelijks aan herinnerd. Komend
weekend rijd ik de Rogtour, hoe kan ik
mij hier het best mentaal op
voorbereiden?
Niet aan denken gewoon doen.
2.
Als ik op mijn racefiets zit, en
in een peloton rijd, krijg ik spontaan de
neiging om met een fietspomp als een
dorpsgek om mij heen te slaan.

5.
De laatste tijd is het tamelijk
stil rond twee mensen waar ik idolaat
van ben. Ik keed altijd reikhalzend uit
naar nieuwe berichtgeving over hen.
Het gaat hier om de personen Hennie
Meijer en Jos, achternaam niet nodig. Ik
hoor zo weinig van hen tegenwoordig.
Kun je mij hiermee misschien helpen?
Fietsgroeten
Nee niet echt, vraag het eens recht op
de man af.

Is dit normaal?

6.
Is er ooit een renner geweest
die zittend een sprint heeft gewonnen?

Liefs,
De in potentie beste sprinter van
midden Nederland

Kijk niet naar een ander, ga uit van
jezelf.

7.
Vandaag was ik aan het trainen
met twee grote meneren. Een van de
grote meneren heeft ooit geroepen dat
3.
Sinds enige tijd ben ik verhuist
zelfoverschatting de basis van
naar de Europalaan. Omdat ik graag
vooruitgang is. Toen de andere meneer
breed wil worden ben ik lid geworden
ook nog eens riep dat hij de benen van
van een sportschool in de buurt
een eliterenner had, dacht de grote
(healthclub newstyle). Op de sportschool
meneer morgen de proloog van de
ben ik in contact gekomen met een
Rogtour te kunnen winnen. Denkt u dat
bodybuilder die anabolen kan leveren.
deze renner zichzelf gruwelijk overschat?
Sinds februari slik ik ook anabolen. De
resultaten zijn werkelijk waar
Nee zonder geluk vaart niemand wel.
fenomenaal...
Nee, er zijn al genoeg dorpsgekken.

Hebben anabolen een negatief effect op
m'n bed en fietsprestaties?
Sportieve groet
Nou wat denk je zelf, bleef het maar bij
deze twee.
4.
Morgen rijd ik de proloog van
de Rogtour. Het opzetstuurtje dat ik
daarvoor geleend heb past niet op mijn
stuur. De eigenaar van het opzetstuurtje
adviseert om er een aantal rubbertjes
tussen te monteren. Nou heb ik mijn
rubbertjes voor vanavond nodig. Help!
Je weet toch, niet voor de wedstrijd en
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Quotes & Wist-je-datjes?
Wist je dat…
...2 domrenners, Joost en Remy,
deelgenomen hebben aan het NK voor
amateurs A!
Quote's
“Nu voel ik de spanning tussen ons"
"Nou, ik ook!"
Jeroen en Ruben trekken naar elkaar toe
tijdens een poulewedstrijd van het WK
voetbal

"Dan zit ik gewoon heel de avond te
pilsen" aldus Maikel, waarna Arina zijn
zin aanvult met: "Ja, met Coebergh"

"Aniek heeft echt zo'n hele mooie witte
fiets gekocht die heel licht is"
"Ja, maar welke kleur had die?"
Arina snapt niet waarom haar vraag zo
raar wordt opgevat.

"Deze komt ook in het Buitenblad!" Bij
gebrek aan quotes begint Maikel zelf
quotes te verzinnen die erin kunnen.
Waarop Arina hem vragend aankijkt en
zegt: "Waar is wie?"

Arina & Maikel leveren de meeste bruikbare quotes voor dit
Buitenblad.
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HOROSCOOP
Waterman
Over het algemeen heb je alles onder
controle, ook al voelt het
waarschijnlijk niet zo. Een
afwachtende houding en je
tegenstanders laten rijden werkt vaak
beter dan met elke ontsnapping mee
spurten en altijd in de kopgroep willen
zitten. Ook al heb je weinig zicht op
de weg van achteruit het peloton,
vertrouw erop dat er tijdens koersen
en trainingen op de juiste manier zal
worden gereden. Mensen kunnen vaak
meer dan je denkt maar neem niet
zomaar de aanwijzingen van anderen
aan. Blijf kritisch en handel naar eigen
inzicht.
Vissen
Sla een brug tussen je fysieke
inspanningen en je emoties. Je wordt
de komende tijd tijdens het fietsen
regelmatig overvallen door een gevoel
dat je niet helemaal kunt
thuisbrengen. Je hersenen hebben
geen idee wat je emoties proberen te
vertellen. Laat de analyse los en
luister naar je lichaam dan zal het
allemaal vanzelf duidelijk worden
wanneer je aan een wedstrijd begint.
Ram
Je training is in volle gang. De
spanning bouwt zich op wanneer je
kritisch naar je eigen prestaties en die
van anderen om je heen kijkt. Probeer
ondanks al je ambities en dromen
over een podium plek jezelf ook
genoeg rust en goede voeding te
gunnen. Hou jezelf onder de duim als
je tijdens een koers of training het
liefst iemand naar de keel zou willen
vliegen. Het is veel gezonder om
problemen op een verantwoordelijke
manier op te lossen met een sportieve
houding.
Stier
Nog tot het einde van de maand staat
de maan in je sterrenbeeld; een
uitgesproken moment dus om een

nieuwe uitdaging aan te gaan. Of het nu
om effectief trainen of het rijden van een
wedstrijd gaat, de energie die in de lucht
hangt heeft op vrijwel al jou inspanningen
een positieve uitwerking. Realiseer je dat
mensen maar wát graag profiteren van
jou goede vorm. Hou in de gaten wie er
in je wiel zit.
Tweelingen
Het zit je niet altijd mee. Met harde
tegenwind en verzuurde benen valt het
vast niet mee om optimistisch te blijven.
Maar als je diep genoeg blijft gaan op
trainingen, zul je zien dat alle
inspanningen in jouw voordeel zijn. Het is
een hobbelige weg, maar uiteindelijk zul
je rust en geluk vinden wanneer je merkt
dat je niet langer bang bent om af te
haken maar vol vertrouwen in de aanval
gaat.
Kreeft
Je hebt de komende tijd veel behoefte
aan erkenning voor je sportieve
prestaties. Hoe meer je traint en je best
doet om jezelf te bewijzen, hoe
gevoeliger en behoeftiger je wordt. Het is
belangrijk om deze erkenning niet alleen

Het Buitenblad - nummer 3, jaargang 2009-2010

Horoscoop, door Merel Wuisman - pagina 23

bij anderen te zoeken maar ook bij
jezelf. Mocht je even niet lekker op je
fiets zitten wees dan niet bang om hulp
te vragen. Geef je bloot bij de mensen
met expertise die je het meest
vertrouwt op basis van eerder behaalde
resultaten.
Leeuw
Wat je ziet wanneer je kijkt naar je
wielerprestaties hangt af van hoe je
tegen de dingen aankijkt. Tot op zekere
hoogte is dat altijd waar, maar de
laatste tijd worden je ervaringen meer
dan normaal door je emoties gekleurd.
Dat betekent dat succes geen gevolg is
van oncontroleerbare zaken, maar van
hoe jij je voelt en welke doelen je voor
jezelf hebt gesteld. Mocht je niet lekker
in je vel zitten dan kun je zelf iets aan
veranderen. Zorg ervoor dat je jezelf
realistische doelen blijft stellen en wees
niet bang om daar hard voor te trainen.
Maagd
De sterren hebben zich vandaag zó
gepositioneerd dat jij als Maagd het
beste dekking kunt zoeken. Omdat je
van nature een zorgzaam type bent wil
je misschien graag eerst je
ploeggenoten naar een mooie positie
rijden, en daarna pas jezelf. Toch is het
tijdens de koers belangrijk om eerst aan
jezelf te denken. Wanneer je je goed
genoeg voelt om in de aanval te gaan
kun in de vorm van inspiratie en het zijn
van een uitstekend voorbeeld ook een
heleboel voor je ploeggenoten
betekenen.
Weegschaal
Je wordt helemaal gek van al dat
haantjesgedrag om je heen. Rust, daar
heb je behoefte aan. Rust en een
harmonieuze omgeving om relaxed in te
trainen. Hoogst irritant dus dat andere
renners je uit balans proberen te
brengen door continu tussensprints te
trekken of altijd maar een kilometertje
harder te fietsen dan waar jij aan toe
bent. Dat mag je trouwens ook best
tegen ze zeggen. Als mensen liever aan
zichzelf denken dan rekening te houden
met anderen kunnen ze net zo goed

alleen gaan trainen.
Schorpioen
Soms heb je een energieloze dag waar
je flink van kunt balen. Wees lief voor
jezelf en gun jezelf om een paar tandjes
lager te fietsen dan normaal. Door je
weinige energie ben je iets gevoeliger en
kwetsbaarder dan gewoonlijk, en daar
zul je je ook naar moeten gedragen.
Reageer je vooral niet af op onschuldige
voorbijgangers of mede renners; je bent
verantwoordelijk voor je eigen gevoelens.
Boogschutter
Pas op voor mensen die in de komende
weken komen aanzetten met het
voorstel om tijdens de koers een blok te
vormen. Waarschijnlijk proberen ze je te
gebruiken voor hun eigen voordeel.
Samenspannen om vervolgens iets te
kunnen bereiken doen we allemaal wel
eens maar hou realistische
verwachtingen en weet dat je die
manipulatieve liefdadigheid helemaal
niet nodig hebt. Blijf altijd alert en weet
wanneer het tijd is om je eigen gevecht
aan te gaan.
Steenbok
Het liefst zou je vandaag vuur met vuur
bestrijden, maar hoe harder je achter de
kopgroep aanjaagt, hoe groter de kans
is dat je de man met de hamer
tegenkomt voor je de koplopers hebt
bereikt. Probeer niet alles in je eentje op
te knappen maar laat anderen voor je
rijden. Hoe meer je je met het
koersverloop bemoeit, hoe
gefrustreerder je raakt. Geduld is een
schone zaak, laat die mannen op kop
maar zeulen en wacht tot je voldoende
macht hebt om ze te laten zien wie de
sterkste is.
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