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Club van Honderd 

Frank en Karen van der Velden, Loet Scholma, Fam. Leeuwis, Oma 
van Lexan, Margreet van Herwaarden 
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REDACTIONEEL 

 
‘Volgende keer wellicht meer zin.’ Met deze woorden werd enkele 
jaren lang een inmiddels ter ziele gegane column in dit 
verenigingsperiodiek besloten. Op de Buitenbladredactie is deze 
zinsnede ook van toepassing. Voor dit nummer dan in ieder 
geval. Druk bezig met het samenstellen van ‘Het Lompe 
Collenboek’ - waarbij zeer veel komt kijken - bleek dat we ook nog 
even een Buitenblaadje moesten maken.   
Gelukkig konden we rekenen op de notulen van de onlangs 
gehouden ALV en het nieuwe bestuur wat zich middels een stukje 
dient voor te stellen. Toch nog wat kopij, om dit nummer te 
vullen, dachten we. ‘t Zal voor een keer een vluggertje worden, 
dachten we…  
 
Het dikste nummer uit de geschiedenis van u geliefde 
verenigingperiodiek was het resultaat. De Istanbulhelden 
leverden het zesde deel van hun schijnbaar oneindige saga, 
Margreet nam de kop over, Jacky was weer van de partij en u 
immer creatieve redactie zorgde voor een prachtige centerfold 
van iemand waarvan zowel de AIVD als de CIA vermoeden dat 
dit wel eens Ronald Franken zou kunnen zijn. De redactie dient 
echter te vermelden dat dit onder voorbehoud is en neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid omtrent deze zaak op zich. Ronald 
Franken zou zich volgens de meest recente informatie in Ghana 
bevinden. U kunt hem dus hier gaan zoeken. Maar of u hem 
vindt… 
 
In ieder geval zijn wij als redactie weer trots op dit nummer. Nu 
gaan we snel weer verder met ons Lompe Collenboek, wat een 
knaller belooft te gaan worden… Allemaal meteen kopen dus! 
 
Namens de Buitenbladredacte, 
 
Lexan Pieterse 
 
 
 
 
 
 
VAN DE EX-VOORZITTER 
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Beste Domrenners, 
 
Dit is alweer mijn allerlaatste woord van de voorzitter en dat 
terwijl ik er eigenlijk niet zo heel veel heb geschreven. Ik begon 
pas op 1 april met mijn voorzitterschap, dus ik ben net iets meer 
dan een half jaar voorzitter geweest van deze wielervereniging. Nu 
is het ook wel even genoeg geweest met het besturen van 
verenigingen. Ik zal me nog wel een beetje uitleven in een paar 
commissies, maar voor de rest ga ik me concentreren op het 
fietsen zelf.  
Over dat fietsen gesproken: we mogen weer! Vanaf zaterdag 1 
november zijn de wegtrainingen weer van start gegaan. En we 
begonnen met een flinke opkomst, ik geloof dat we met 18 man 
bijna drie uur onderweg zijn geweest. Wel weer even wennen: geen 
felle zon en warmte, maar soms een waterig zonnetje tussen de 
wolken door. Gelukkig was het droog en niet koud, dat geeft weer 
even de kans om rustig aan te wennen aan het winterseizoen. Ik 
hoop dat de opkomst bij de zaterdagtrainingen de hele winter door 
zo goed blijft en dat we ook vooral wat van de nieuwe leden zullen 
zien op de fiets. Ik denk dat deze trainingen wel een goed begin 
zijn, want er wordt over het algemeen rustig aan gereden: de 
perfecte manier om elkaar eens beter te leren kennen. 
Dus: op de zaterdag weer trainen, op zondag MTB-en en vanaf 
maandag 10 november ook weer spinnen. Op die manier moet 
iedereen toch een aardige basis kunnen leggen voor het volgende 
seizoen. Ook goed voor een basis is het feest dat we samen met 
Softijs organiseren op vrijdag 14 november (ik hoop dat dit BB op 
tijd is, want hierbij wil ik nogmaals even iedereen uitnodigen om 
vooral maar te komen op de Histos boot vanaf een uur of 22.00). 
Dan wil ik bij deze de boel afsluiten en het woord doorgeven aan 
Sander Jonkers (in het volgende BB dan). Ik wil het nieuwe 
bestuur bij deze nogmaals heel veel succes toewensen bij het in 
goede banen leiden van onze vereniging. Ik vond het in elk geval 
wel leuk het afgelopen half jaar! 
 
Groeten, Rian, de ex-voorzitter 
VAN DE ROL 

 
Lid worden en blijven 

1. Koop of verleng je sportkaart bij sportcentrum Olympos op 
de Uithof. 

2. Zeg daar dat je lid wilt worden van de Domrenner. 
3. Maak de contributie van 6 euro over op de 

Domrennerrekening (postbank 8664695). Je kunt ook 
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gebruik maken van de automatische incasso, dan krijg je een 
euro korting. Hierover volgt zo snel mogelijk nog nadere 
informatie. 

 
 
Borrels en tussentijdse activiteiten 
Elke laatste dinsdag van de maand houdt de Domrenner een 
borrel in Café Ledig Erf. Zie voor de precieze data de agenda 
achterin dit blad. 
 
Domrenner mailinglijst 
Wel lid en nog niet op de mailinglijst? Stuur even een mailtje naar 
de secretaris Maarten Dobbelaar (maartencf@hotmail.com) of de 
webmeester Jurriaan Topper (jurr@gmx.net) en je wordt er 
opgezet. 
 
Trainingen 
Op zaterdag ochtend vindt er een training plaats om 10.00 uur. 
Het vertrek is bij Olympos. Daarnaast wordt er op zondag in de 
bossen getraind. Zowel toertochten als reguliere trainingen zullen 
op deze dag worden gehouden. Hiervoor worden over de 
mailinglist afspraken gemaakt; houdt dus de mail in de gaten. 



De tweede plek 

 
Wielrennen is één van de weinige sporten waar alleen de eerste 
plaats telt. Sterker nog de tweede plaats is de meest 
verderfelijke plaats die er te behalen valt in het wielerpeloton. 
Kan je in het voetbal na het verlies van de finale van het 
wereldkampioenschap nog met opgeheven hoofd de pers te 
woord staan, met een tweede plaats in het wielrennen ben je 
gewoon de eerste verliezer. Diezelfde pers zwermt om de 
winnaar heen en is de man van de tweede stek pardoes 
vergeten, hoe spannend die coureur de koers ook heeft 
gemaakt. 
 
Afgelopen ronde van Spanje, vijftiende etappe. Uit een 
kopgroep van een man of zeven ontsnapt Diaz Lobato. Uit de 
achtergrond komen nog twee man, waaronder de Kelme-
renner Zaballa, terug bij de achtervolgende groep. Deze 
laatstgenoemde renner weet niet beter dan dat hij zijn karretje 
heeft aangepikt bij de kopgroep. Diaz Lobato zien ze niet meer 
terug voor de finish en dientengevolge wint hij de etappe. De 
achtervolgende groep zal het moeten doen met een sprint voor 
de tweede plek. Iedereen in de groep lijkt dat te weten behalve 
Zaballa; Hij sprint iedereen uit het wiel en verovert de tweede 
plek. De renner denkt de etappe op zijn naam geschreven te 
hebben en juicht als nooit tevoren. Hoongelach valt hem ten 
deel, in plaats van winnaar van de tweede plaats is hij het 
sukkeltje van het peloton geworden. Dit betekent dus dat niet 
alleen de tweede stek, de eerste verliezer is, maar dat als je 
juicht om je tweede plek je door heel de journalistiek wordt 
verguisd.        
 
Ik geloof niet dat er ook maar één renner is bij de vereniging 
die teleurgesteld zal zijn met een plaats bij de eerste tien, laat 
staan met een tweede plek. Daarom vindt ik dat er meer 
gejuicht moet gaan worden in het peloton. Zaballa heeft dus al 
het perfecte voorbeeld gegeven en op het 
wereldkampioenschap voor de profs in Hamilton fietste 
Valverde ook al juichend naar de tweede plek. Natuurlijk moet 
ik het dan toch ook even hebben over de wereldactie van Geert 
Scholma op het DK 2002. Ook hij kwam met zijn armen in de 
lucht over de streep toen hij de tweede plek veroverde, sterker 
nog, hij was de enige van de eerste drie die juichend over de 
meet kwam.  
Ik denk dat ik mijn zaak wel duidelijk heb gemaakt, er moet 
weer genoten worden van de wedstrijdsport. Om zelf een goed 
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voorbeeld te stellen, heb ik op het NSK ook een beetje gejuicht om 
mijn 23e plaats. 
 
Emiel  
 

Introductie Bestuur 

 
 
Voorzitter 

 
Het is zondagmiddag, 2 november. Gisterochtend tijdens de eerste 
zaterdagtraining voor het eerst sinds maanden weer eens langer 
dan een uurtje op de fiets gezeten. Hoewel mijn benen nog redelijk 
– doch minder dan verwacht -  gaar zijn heb ik er een goed gevoel 
aan over gehouden, mede door de grote opkomst van de leden. 
 Terwijl op de achtergrond Mike Patton juist -  heel toepasselijk -  
het eerste couplet van ‘Paths of glory’ heeft ingezet begin ik net 
met een het schrijven van mijn intro-verhaaltje (hummerdehum) 
 
Welnu: 
 
De meer doorgewinterde domrenner weet mij zich waarschijnlijk 
wel te herinneren vanwege allerhande geld gerelateerde mailtjes, 
borrels, trainingen, trainingskampen, domrennerpetjes en meer; 
echter voor degene nu nog geen ‘odia’ beleving ondervindt: mijn 
naam is Sander Jonkers, 23 jaar, woonachtig te Zeist,  5de jaars 
meteorologie en momenteel afstuderend op het KNMI. 
 
Ik zal me dit jaar binnen de Domrenner nuttig gaan maken als 
voorzitter; Ik wil daarbij dan ook gelijk maar even een 
huishoudelijke mededeling plaatsen: We zijn nog op zoek naar de 
vijfde man/vrouw, die in  naam van Domrenner, samen met de 
sponsorcommissie bedrijven wil benaderen voor sponsoring , die 
bereid is af en toe de handen uit de mouwen wil steken als het gaat 
om evenementen organiseren en die na wil denken over 
ledenwerving; kortom: Wij, Wij van het bestuur zoeken nog een 
PR-&Sponsorcommissaris. 
Hoewel we dus nog één iemand te kort schieten in het bestuur  kan 
ik me als derdejaars domrenner niet aan de indruk ontrekken dat 
het aantal activiteiten/actieve leden en ook het aantal fanatieke 
fietsers sterk gegroeid is in de tijd dat ik lid ben. 
Ik hoop uiteraard dat de opkomst van afgelopen ALV en van de 
eerste zaterdagtraining tekenend zal zijn voor de participatie van 
de leden binnen het verenigingsleven. 
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Eveneens als vorig jaar ga ik zelf dit jaar proberen een rol van 
betekenis te spelen in het Amateur-A wedstrijdpeloton. Hopelijk 
met net wat meer succes dan afgelopen seizoen. ( Het verhaal van 
afgelopen seizoen zou diverse pagina’s in beslag nemen, dus dat 
komt nog wel een andere keer aan de orde.. of niet ) 
 
Ik zie jullie binnenkort wel in Utrecht en omstreken. 
 
 
Secretaris 

 
Vanaf dinsdagavond 28 oktober zal ik, Maarten, jullie nieuwe 
secretaris zijn. In dit stukje zal ik wat over mijzelf vertellen, wat in 
mijn geval bovengemiddeld handig is, omdat ik al sinds januari 
van dit jaar geblesseerd ben aan mijn rechterknie (retropattelaire 
chondropathie) en daar onlangs mijn andere is bijgekomen. 
Hierdoor zal ik weinig leden tegen het lijf lopen bij trainingen. 
Hierover zo meer, want ik zal beginnen met het begin. Op 20 
september 1983 werd ik in Nieuwegein geboren, de stad van de 
wielervereniging “Het Stadion” en “De Volharding”. Nieuwegein 
herbergt een mooie wielerparcours waar onze licentiehouders 
enkele keren kunnen worden bewonderd. Hier heb ik in mijn jeugd 
overigens niets van mee gekregen, mede doordat mijn ouders (en 
ik kon niet achterblijven) na enkele jaren verhuisden naar 
Houten, een andere toekomstige agglomeratie van Utrecht. In 
Houten ben ik naar Basisschool “De Zevensprong” gegaan en heb 
ruim 10 jaar gevoetbald bij SV Houten. Na de fantastische 
basisschoolperiode ben ik naar het BONI oftewel het “St. Bonifatius 
College” gegaan en na 6 jaar had ik het daar wel gezien. De 
Universiteit Utrecht leek mij wel wat, mede doordat mijn studie 
(wiskunde) er het beste scoorde, maar ook de geringe afstand was 
geen nadeel om in Utrecht te blijven. Ik zal niet te veel over mijn 
studie praten, maar zal jullie lastig vallen met mijn sportieve post-
voetbal-prestaties. In de winter van 2001-2002 schaatste ik 1 
keer per week bij de trimmers van SVU op zaterdagmorgen vanaf 
7.00 (!). Na een jaar dacht ik dat het wel eens tijd was een licentie 
te nemen en de zomer erop ben ik als training gaan fietsen en 
hardlopen en wat later ook skeeleren en mountainbiken. Aan het 
einde van dat zomerseizoen kwam ik voor het eerst werkelijk in 
aanraking met de Domrenner op het zeer geslaagde introkamp. 
Hierover heb ik enkele buitenbladen geleden over verteld. In het 
daaropvolgende winterseizoen ben ik veel wedstrijden gaan 
schaatsen en heb meegedaan aan de wintertraining en 2 MTB-
trainingen met andere domrenners. Helaas sloeg daarna het 
noodlot toe en mocht ik niet meer intensief fietsen, lopen, 
schaatsen, etc… Dat laatste bleef ik volhouden tot/met eind maart 
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omdat de pijn wel makkelijk te houden was tijdens het schaatsen 
zelf. Mijn huisarts adviseerde mij in eerste instantie gewoon rustig 
aan te doen en ca. een maand later wilde ik toch wel graag naar 
een fysio. Dat bleek weinig te helpen ondanks allerlei 
verschillende programma’s. Nu ga ik fysiotherapie volgen op het 
KNVB-centrum in Zeist, in de hoop midden 2004 weer te kunnen 
trainen. Dit alles vind ik natuurlijk vreselijk jammer, ook omdat ik 
weinig contact heb met andere trainingsgrage leden. Wel goed 
nieuws vond ik dat er de laatste tijd veel mensen zich geroepen 
voelen te gaan fietsen bij onze vereniging en bij deze wil ik 
iedereen, ook de anderen, veel plezier wensen bij de 
wintertrainingen en als je vragen hebt, kun je natuurlijk bellen of 
mailen o.i.d.. Ook als je vragen of opmerkingen of wat dan ook 
omtrent pr/sponsering hebt kan je mij bereiken, totdat we (het 
bestuur) een nieuwe pr/sponsorcommissaris hebben aangesteld. 
 
Penningmeester 

 
Ha die Domrenners! 
Hier spreekt jullie nieuwe penningmeester. Ja het oude bestuur 
heeft mij gevraagd om eens iets over mezelf op te schrijven dus bij 
deze doe ik dat even. 
Ik ben dus Danny van den Deijssel en eigenlijk pas sinds maart 
2003 lid van de Domrenner. Ik vind het dan ook een hele eer om 
nu al in het bestuur te mogen plaatsnemen.  
Wat doe ik in Utrecht, tja daar kan ik heel kort over zijn: Ik 
studeer Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Utrecht. Dit doe 
ik nu alweer ruim drie jaar en ben inmiddels dan ook beland in 
mijn laatste jaar. Je zou dus kunnen zeggen dat penningmeester 
een kolfje naar mijn hand is. Daarnaast fiets ik natuurlijk 
regelmatig rond in de omgeving van Utrecht, en ver daarbuiten. 
Wat kunnen jullie het komende jaar van mij verwachten. 
Allereerst is het mijn taak om de financiën te bewaken wat ik dan 
ook zeker zal doen. Verder zal ik natuurlijk onze kersverse 
voorzitter zoveel mogelijk bijstaan.  
Dus laten we hopen dat het aankomende seizoen een goed jaar 
wordt voor het bestuur, de vereniging en niet in de laatste plaats 
de leden en wedstrijdrenners. 
 
 
 
Wedstrijdcommissaris 
 
Als meest belangrijke functie binnen het bestuur moesten ze 
natuurlijk ook een diehard-wielerfanaat hebben en die hebben ze 
dan ook gevonden! Ik ben Jorg van Oostende. De meeste van jullie 
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zullen mij onderhand wel kennen maar voor de nieuwe leden zal ik 
mij een keer voorstellen. Ik ben geboren in Soest, en woon hier nog 
steeds bij mijn ouders. Ik houd mij altijd aanbevolen voor een 
kamer in Utrecht dus heb je nog een kledingkast vrij... 
Ik ben pas 21 jaar geworden en ben nu ruim een jaar lid van de 
Domrenner. In mijn eerste jaar heb ik meteen een licentie 
genomen bij de amateurs A wat niet altijd zonder succes bleef.  
 
Het wielrennen neemt bij mij behoorlijk wat tijd in beslag, dus 
naast het fietsen, studeren en uitgaan blijft er nog maar weinig tijd 
over voor andere bezigheden. 
Met mijn functie als wedstrijdcommissaris wil ik vooral 
bevorderen dat iedereen een passie ontwikkeld voor het fanatieke 
fietsen. Ben je hier eenmaal mee begonnen, dan is het gewoon een 
verslaving! Dus wil je volgend jaar een licentie nemen in welke 
categorie dan ook, dan ben je bij mij aan het juiste adres! 
Ongetwijfeld zie ik iedereen binnenkort een keer op de fiets of bij 
een borrel! 
 
 
 



Pezzo classico del nostro repertorio, il Neo primato non va 
visto revival dei vecchi telai a congiunzione* 
 
Met een te vroege Jorg en een te late Emiel sprak een brakke ik af om al 
het mooie materiaal op de fietsbeurs te gaan bekijken. Na bij 
binnenkomst het net vertrekkende duo (Mar)G(r)ee(r)t tegen te zijn 
gekomen, enterden we 'de hal van het mooie materiaal'. Wetende dat de 
stands met de mooiste fietsen in het midden stonden, werd besloten om 
de ganzenbordroute aan te houden: van buiten naar binnen. Alledrie 
hadden we duidelijke doelen voor ogen: Emiel ging voor de crossfietsen, 
Jorg voor de Colnago's en ik voor de Rosa en de ultieme wielen. 
Jarenlang waren dat de Bora-wielen van Campagnolo, maar daar ben ik 
sterk op teruggekomen. Wat een bombastische zooi! Welk een 
teleurstelling. De velgen veel te hoog en de opschriften veel te groot. 
Nee, dan de Campa Pista's. Alleen geschikt voor op de baan, omdat er 
geen remvlak op zit, maar in principe kan mij dat niks schelen. Dan rem 
ik toch gewoon niet meer?  
 
Bij de Bianchistand moest ik voor het eerst echt kwijlen. Bij Colnago 
waren we Jorg een tijdje kwijt. Bij Empella en Ridley kwam Emiel aan 
z'n trekken. Vanwege de crossfietsen. Bij Pinarello hebben we gelachen. 
Want daar stond de Pinarello Dogma Ego met Charisma wielen. Kitscher 
dan kitsch, lachwekkend gewoon. Maar hoe grappig en mooi ik dat 
allemaal ook vond en hoe zeer ik ook kwijlde ik bij Bianchi en Gios, waar 
Jorg zich door Onderneemster Van Nature Afke Sijm zich nog liet 
verleiden tot het bestijgen van een Tacxtrainer, ik miste nog iets. Even 
tussendoor nog een Powerbarstandje leegroven en kwijlen op een 
Hinault-baanfiets mèt Pista wielen (daar zijn ze weer) en toen 
verscheen er iets in mijn blikveld: een rood hartje: het einde van mijn 
ganzenbordroute. DE RO (met hartje in de o) SA. En veruit het mooiste 
was de Neo primato Molteni. Ik kan niet uitleggen waarom, maar die 
fiets, die daar stond te staan, is het gewoon helemaal. Niet de duurste, 
niet de dikste, niet de dunste, maar gewoon de mooiste. Ik pleit dan ook 
alvast bij het nieuwe bestuur voor het volgende: Laten we het gehele 
budget voor de komende jaren alvast innen en gelijk uitbesteden aan 
enkele De Rosa Neo Primato's met Campagnolo Pistawielen (dat 
probleem met die ontbrekende remvlakken lossen we gewoon op door 
elke week een nieuw paar te steken, dacht ik zo). Wat dacht het nieuwe 
bestuur daarvan? 
 
Robin 
 
*hoewel een klassieker uit ons repertoire mag de Neo Primato niet 
gezien worden als de revival van de oude frames. Uit de De Rosa-folder 
'Emozioni del cuore'. Een aanrader. 

 
 
 
Kop over kop: Margreet van Herwaarden 
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Dank je Ronald, dat ik nu een stukje kop mag doen. Zoals 
waarschijnlijk iedereen weet is Ronald een maandje terug naar 
het continent vertrokken, waar ik net van terug ben gekomen.  
Ondertussen woon ik niet meer in Utrecht, maar in een plaatsje in 
het oosten van het land, Groesbeek. Dit is een dorp met een 
populatie van 18.000 inwoners. Het mooie is dat het centrum van 
Groesbeek leeft op de grote klok van het gemeentehuis, dat weer 
midden in het centrum is gebouwd. Als de klok half één slaat gaan 
de meeste winkels dicht. Slaat de klok half twee, dan gaan ze 
allemaal weer open. Als de klok half zes slaat, dan gaat de 
apotheek waar ik werk dicht en als ik dan een half uurtje later 
door het dorp fiets, dan slaat de klok zes en zie ik dat de rest van 
de winkels ook dicht gaan. Horloges zijn gelukkig overbodig.  
De vraag is natuurlijk nu waarom ik koos om dit dorp te gaan 
werken. 
  
Dat antwoordt is eigenlijk vrij eenvoudig. Groesbeek wordt ook 
wel “De parel tussen de heuvels” genoemd. Het dorp is daarbij ook 
nog eens omringd door bossen en ligt op de grens van Duitsland. 
Met andere woorden het is hier een klein paradijsje om te fietsen. 
In de zomer lekker karren met m’n wielrenfiets over de 
Geldernberg, de oude Holleweg en de Holdeurn, in de winter 
lekker scheuren in het bos.  Wie dit ooit eens van dicht bij wil 
meemaken is van harte uitgenodigd. 
 
Dit plaatsje is eenvoudig door mij ontdekt, aangezien we er 16 
jaar gewoond hebben. 
Het antwoord op de vraag waarom ik ooit ben gaan fietsen is dan 
ook eigenlijk simpel te beantwoorden. Fietsen is in mijn ogen de 
beste manier om van de natuur te genieten. Vroeger wedstrijden 
gereden, tegenwoordig meer geconcentreerd op de toertochten. 
Mijn doel is echter om op elk continent (muv Antarctica) eens op 
fietsvakantie te zijn geweest. Tot nu toe alleen Europa, Australië 
en Afrika gehad. Voor de rest zou ik nog wel eens Trondheim-Oslo 
mee willen doen. Maar of dat lukt is de vraag…… 
 
Ik vind dat ik wel weer genoeg op kop ben geweest en geef het 
graag over aan een nieuw lid, Hendrik. Vertel jij eens hoe je aan 
het fietsen ben gekomen in Limburg….. 
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Jacky Durand 
 
In het kader van de rubriek de werkdag van bekijken wij deze 
keer de  werkdag van: Peter van Petegem (33). 
Woonplaats: Brakel (Belgie). 
Beroep: profwielrenner. 
Bijnaam op de werkvloer: de Zwarte uit Brakel. 
 
Op twaalf oktober staat Peter al vroeg op. Hij moet pas om 10.00 
uur beginnen. Maar zijn baas heeft graag dat hij goed ontbijt. 
Kosten van de zaak. Uiteraard begint onze beste man niet zonder 
een klein woordje tegen Moeder de Vrouw: “Een podiumplaats zit 
er wel in vandaag.” Volgens een groot deel van de volgers is hij 
toch een van de favorieten.   
 
Voordeel van zijn job zijn volgens Van Petegem toch wel de 
flexibele werktijden. De van negen tot vijf mentaliteit is hem dan 
ook compleet vreemd. Het reizen bevalt hem op z’n tijd ook wel. Zo 
zie je nog eens wat. Toch vindt hij klusjes in zijn achtertuin het 
lekkerst. Hij won de Ronde van Vlaanderen niets voor niets al 
twee keer. Als echte familie-man is hij op zo’n dag snel weer terug 
bij zijn gezin. 
 
Nu zit Peter echter in Canada voor het WK op de weg. Vanwege een 
stevige herfstbries lijkt het een lange werkdag te gaan worden. De 
zes uur zal zeker overschreden worden, en dat zonder pauze. 
Harde labeur dus. Van Petegem werkt meestal samen met 
leeftijdsgenoot Wim (32). Wim is wel te spreken over zijn collega: 
“Een rustige, gezellige kerel, die Peter. Peter begint zijn dagen 
graag zonder al te veel stress, maar als hij eenmaal op stoom komt 
heeft hij aan het einde van de dag meestal toch goed werk 
geleverd. Type niet zeuren, maar doen.”  
 
Zo ook vandaag. Al keuvelend met Wim verschanst hij zich 
consequent in het laatste wiel van het peloton. Na een kilometer of 
220, oftewel een uurtje of vijf labeur, bevindt Peter zich nog immer 
achterin. Bedrijfsrisco als het mis mocht gaan. Wim wordt bedankt 
voor bewezen diensten. De Belgische commentator begint zich 
zorgen te maken: “Nu moet van Petegem toch eens naar voren 
komen!” 
 
Kilometer 230, Peter zit van voren. Laatste ronde, eennalaatste 
beklimming, Peter demarreert. Peter is los met vijf anderen. 
Laatste klim, Spanjaard Astorloa gaat. Wie rijdt het gaat dicht? 
Peter niet, hij werkt hard, maat echt niet meer dan zijn collega’s. 
Hij laat zich niet gebruiken. Hij heeft tenslotte het gat al geslagen. 
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Niemand anders rijdt, de Spanjaard wint. Van Petegem is derde. 
Bedrijfsrisico. De podiumplaats is wel bewerkstelligd. De heer 
Criquelion, baas van Peter: “Dat is het fijne aan Peter, hij raakt 
nooit in de zenuwen en levert praktisch altijd goed werk af. Een 
schoolvoorbeeld voor zijn collega’s!”  
 
Van Petegem staat er ondertussen rustig bij op het podium. De 
bloemen kunnen weer aan zijn vrouw gegeven worden. Volgende 
week is het weer koers. Volgend jaar is er weer een nieuw WK. Zijn 
er weer nieuwe kansen. Hij is toch wel moe, straks goed eten en 
daarna vroeg naar bed. Na volgende week is het gedaan met het 
seizoen. Heeft hij vakantie. Kan hij eindelijk weer eens een pint 
gaan pakken in zijn supporterslokaal te Brakel. 
     
 
Kunst en wielrennen deel vier: 

 

Achteruit demarreren op de Berendries 
 
De Ronde van Vlaanderen editie 1997 kreeg de Deen Rolf 
Sorensen als winnaar. Maar dat is niet de reden dat deze Ronde 
enige herinneringswaarde kreeg. Ook niet dat het de eerste Deense 
winnaar opleverde. En ook niet dat Jo Planckaert met zijn achtste 
plaats de eerste Belg was (alhoewel het voor deze Planckaert-telg 
best bijzonder was dat hij een wedstrijd die niet de Ster van 
Besseges was, voorin afsloot. Vooral ook omdat hij de neiging heeft 
om met Cofidis-ploegmaat Nico Mattan op de meest kansloze 
momenten zo kansloos mogelijk te demarreren, waardoor het niet 
uitrijden van de koers bijna vaste prik bij hem is geworden). Niets 
van dat alles! Het was Jalabert, Laurent die de koers memorabel 
heeft gemaakt. Hoe? Dat zal ik nader trachten toe te lichten. 
 
Iedereen die de Berendries wel eens beklommen heeft, weet het: 
het is geen lieverdje. Nadat je op de kasseien van de Haaghoek 
flink gas hebt gegeven, omdat ze zo lekker lopen,  je door je 
verworven snelheid de korte doch steile Leberg freewheelend op 
bent gekomen en  je boven op het winderige plateau ouderwets 
hebt lopen polderbeuken, begint de afdaling naar Michelbeke. Dan 
doemt de klim op. Die is in drie plateaus opgedeeld. Eentje in de 
straat, eentje na het kruispunt en eentje om de hoek. Vroeger 
lagen er kasseien op, wat hem toen mede door zijn lengte zwaarder 
dan de Koppenberg maakte. Nu valt hij wat mij betreft net iets 
zwaarder uit dan de Geulhemerweg in Berg en Terblijt, iets minder 
lang, maar wel een stuk steiler. 
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Jalabert was de hele dag al actief en leek onbreek- en 
onverstoorbaar. Op de Patersberg, op de Kortekeer, op de 
Taaienberg. Maar niet op de Berendries. Met alleen Sorensen in 
zijn zog, vloog hij aanvankelijk de eerste twee plateaus omhoog. 
Even leek ook Sorensen te moeten breken, maar toen gebeurde er 
iets op het derde plateau wat een nieuwe term in het Vlaamse 
wielerjargon opleverde.  Plotseling leek Sorensen als een bezetene 
over Jalabert heen te walsen , althans dat moest het wel zijn, want 
Jalabert ging in normale tred en houding verder. Maar nadere 
bestudering gaf een ander beeld: Sorensen ging in zijn eigen tempo 
door. Het was Jalabert die achteruit demarreerde. En hoe! Niet 
alleen bij Sorensen demarreerde hij achteruit weg, maar ook bij 
Ballerini, Casarotto en Van Petegem demarreerde hij vol achteruit. 
Niemand kon hem volgen. Hij heeft zelfs in de laatste 30 kilometer 
zo erg achteruit aan de boom geschud, dat hij bij de finish in 
Meerbeke een achtersprong van bijna zes minuten had op zijn 
concurrenten. Dat leverde hem een 80e plek op, niet slecht voor 
een achteruitdemarrage.  
 
Het kunstige van een achteruitdemarrage is dat de renner in 
kwestie uiterlijk onbewogen blijft. Niemand dient door hebben dat 
je achteruit demarreert. Hij moet zeg maar niet getelefoneerd zijn. 
Want een getelefoneerde demarrage, achter- of vooruit, kan je 
altijd zien aankomen. Daar is niks kunstigs aan. Nee, dan heb je 
voor niet-getelefoneerde achteruitdemarrages aan Jalabert een 
goede. 
 
Robin 
 
 
Denise, tractor, dwarslaesie, Leontien & Michael, toer of toch 

cyclo?, 184 km. 
 
Wie herinnert zich niet het tractorongeluk in Nieuw-Vennep op 15 
juni 2003. Hierbij kwamen 2 meisjes om het leven en een derde 
raakte zwaar gewond en hield er een dwarslaesie aan over. Dit 
meisje is Denise Holewijn, 16 jaar oud.  
Dit ongeluk kwam in Nieuw-Vennep hard aan en al vrij snel 
daarna werd er een stichting opgericht, Denise Holewijn Stichting 
(DHS). Deze stichting organiseerde op 14 september een 
sponsortocht om wat geld in het  
laatje te brengen en uiteraard om wat meer bekendheid aan de 
DHS te geven. 
Toen ik dit las had ik meteen zoiets van, goed initiatief, meedoen 
dus. Ik vond in Stefan Blom (toekomstig lid) een goede 
medestrijder, onder voorwaarde dat we ook op de fiets op en neer 
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gingen naar Nieuw-Vennep. Dit compromis was vrij snel gesloten 
aangezien de tocht voor ons, de langste afstand, 70 kilometer telde 
en we toch aan onze kilometers moesten komen. 
Dus zo gezegd zo gedaan. Op 14 september vertrokken wij 
gezamenlijk vanuit Baarn om 9 uur richting Nieuw-Vennep. Na 5 
kilometer waren we in Hilversum aangekomen en daar was de 
temperatuur al een stuk aangenamer bij vertrek (7 graden!), na 
een vluchtige blik naar onze toekomstige auto’s (we kwamen langs 
de dealer Krooymans, Ferrari/Jaguar) verdwenen we al weer snel 
richting Loosdrecht. Hier konden we lekker doortrappen, lange 
rechte wegen langs lange brede plassen. Hier en daar opgeluisterd 
met reigers en eendengekwaak. Goed na 1 uur en 45 minuten 
waren wij in Nieuw-Vennep beland waar de eerste renners/ 
deelnemers al aan de koffie zaten. 



 
 
 
 
 
 

hoofdsponsor van de USWV de Domrenner 
 

 
Als Domrenner kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte 
voor een fiets laten maken bij Cycles Dupree 
 

 
 

Cycles Dupree 

Croeselaan 98 

Utrecht 

030 2932592 

(van tevoren afspraak maken) 
 
 
 
 

 



 
 
Na een klein halfuurtje werden de eerste prominenten 
gesignaleerd, behalve een paar soap-“sterren”die het fietsen niet 
aandurfden ontdekten wij ook onze alom bekende Leontien 
Zijlaard – van Moorsel. Zij was samen met Michael en een 
ploeggenoot afgereisd naar Nieuw-Vennep om daar een stukje mee 
te rijden. Na 8 kilometer verliet ze samen met Michael het peloton 
waar wij ons in bevonden, aan de achterkant welteverstaan. Dit is 
natuurlijk vrij logisch met het oog op de voorbereiding op het 
werelduurrecord. Om 12 uur werd het startschot gegeven door 
Steven Rooks en weg was iedereen. 
 
De tocht was gesitueerd in de Haarlemmermeerpolder. Er werd 
vanaf Nieuw-Vennep naar de Haarlemmermeerdijk gereden, er 
werd een rondje over die dijk gemaakt en er werd weer 
teruggereden. Na een kilometer of tien was er een stomme 
valpartij door een renner, hij reed ondanks herhaaldelijk roepen 
van aanwijzen toch nog tegen een paaltje aan, zonder helm! Wij 
konden gelukkig nog op tijd uitwijken. Na dit incident was de koers 
dan toch eindelijk van start gegaan en ondanks dat het een 
toertocht was werd er met een lekker tempo (boven de 40) door 
gereden.  
Op de terugweg werd er echt gekoerst. De snelheden liepen op tot 
tegen en soms boven de 50 per uur na goed knechtwerk van mij 
kon Stefan dan als derde finishen na een tijd van 1 uur en 52 
minuten en een gemiddelde snelheid van 36,77 per uur. Het leek 
er dan ook verdacht veel op dat er door renners was afgesproken 
om de toertocht om te buigen in een cyclosportieve tocht.  
Na een frisdrank en een laatste stempel werd de terugreis 
aangevangen. Deze was toch wat zwaarder dan verwacht door de 
wind die wij op de heenweg mee hadden en nu na een leuke snelle 
tocht tegen. Al snel werd besloten om bij aankomst in Hilversum 
koers te zetten na het prachtige (en op zondag niet nostalgische) 
Lage Vuursche om een lekkere pannenkoek te eten bij mijn 
werkgever. Na wat hallo’s en ‘is het lekker druk’ (ironisch bedoeld 
uiteraard) tegen wat collega’s konden wij gaan eten. Stefan was na 
een toch van bijna 180 kilometer nog fris van geest want na een 
pannenkoek opgegeten te hebben kon hij het niet na laten om met 
dure woorden te gaan gooien. Iemand ooit gehoord van het woord 
parallel-rollen?  
 
Met een goed gevoel over onze goede daad en de verreden 
trainingskilometers keerden wij huiswaarts waar de warme 
douche al stond te wachten. Het was een goede training. 
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Danny  
 
 

 
Utrecht – Istanbul 

 
Utrecht-Istanbul: Vijf helden, Folkwin Hulshof, Jan Willem 
Leeuwis, Peter van Glabbeek, Ronald Franken en Geert Scholma 
presteerden het om in de zomer van het jaar 2002 een 
monstertocht van Cambridgelaan naar Aya Sofia met succes te 
volbrengen. Tijdens deze expeditie maakten zij zichzelf niet alleen 
onsterfelijk, maar schreven zij ook hun belevenissen op in een 
dagboek. Een selectie van deze verhalen wordt in openbaring 
gebracht. Als leesvoer, maar ook als een leidraad voor een nieuwe 
lichting helden met een nieuwe bestemming en nog meer grote 
verhalen.  
 
Volgens betrouwbare bronnen wordt er op het moment in het 
diepste geheim gesproken over de reis der reizen, de reis die naar 
het dak van de hemel zou leiden, via de hoogste passen van de 
wereld, de reis naar.. de Himalaya. 
 
Dinsdag 16 juli, dag 11/etappe 10 

Bellinzone - Lago di Annone: 97 km in 4:44 uur (20.5 km/h) 
We vertrekken met lekker weer en snel dient zich alweer een 
colletje aan. Na deze in sneltreinvaart over te zijn getrokken, 
verblijven we bij een geweldige fiets/sport zaak. Er volgen wat 
reparaties aan stuur (Folkwin) en wiel (Peter). De etappe gaat erg 
traag of de tijd snel, maar met volle moed rijden we richting 
Italiaanse grens. Deze goede zin wordt plotsklaps verstoord door 
een ambulance die ons voorbijscheurt op het moment dat we ons 
een paar minuten verpozen langs de kant van de weg om een mooi 
fotootje te schieten van het schitterende uitzicht aan het Lago di 
Como. We stappen weer op en 500 meter later passeren we een 
afschuwelijk tafereel, waar sommigen van ons erg graag nooit 
hadden willen passeren. Het leven van twee Nederlanders is na 
een net plaatsgevonden motorongeluk in een hel veranderd. In een 
flits aanschouwen we het tafereel: Vrouw buiten bewustzijn, 
linkerbeen een paar slagen rechtsom gedraaid. Man er naast, in 
shock. Hij probeert zijn vrouw nog enige bemoedigende woorden 
toe te spreken, maar tevergeefs... ze komen niet meer aan. De 
vragende gedachte heerst wat er zou zijn gebeurd als we niet dat 
fotootje hadden gemaakt. Hadden we dan kunnen voorkomen dat 
dat Nederlandse echtpaar tegen die wagen met trailer en 
bijbehorende boot, waarschijnlijk ontactisch net na de bocht 
geparkeerd, was aangereden? De stilte doet zwijgzaam zijn plicht. 



Met witte gezichten en in grote stilte rijden we verder. Even later 
passeren we de grens. De rest van de dag gaat langzaam en 
verdwaasd voorbij. Er komt nog wat afleiding in de vorm van een 
boottochtje over het lago di como en later op de dag in de vorm van 
een grote groep junioren wielrenners, van ergens uit de buurt van 
Bergamo. Ze vragen òns gek genoeg om een pomp. Het blijkt 
namelijk dat in een groep van 20 op en top gesoigneerde renners, 
gehuld in volledig gesponsorde pakjes, en gezeteld op identieke en 
uiteraard eveneens gesponsorde fietsjes niemand heeft bedacht 
dat een pomp een handig item is voor een groepsrit van 120 
kilometer zonder volgwagen. Ze weten ons zelfs een kwartier aan 
de praat te houden, want zo lang duurt het voordat de platte band 
de berg af is gewandeld tot de plek waar wij zijn samengeschoold. 
Uiteindelijk is iedereen goed gaar aan het einde van de dag, door 
de drukke wegen, de aanblik van het ongeluk of het opkomen van 
een tweede en meer hardnekkige misselijkheid van Geert, die ons 
die nacht aan dat vieze meer, op die dure Italiaanse camping 
wakker houdt met een gezonde oud-Hollandse kotspartij.  
 
eet smakelijk, 
 
De crew 
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Jerry Springer’s Final Thoughts 
 
"Het is op zich wel een streven voor mij om vrouwen mee het bos 
in te krijgen." 
Emiel over zijn toekomstplannen 
 
“Als ik nu dit biertje op drink is de kans weer een stukje kleiner 
geworden dat ik profwielrenner wordt” 
Sjonkers over zijn toekomstplannen 
 
“Voor mij geen Domrenners meer” 
Elza over haar toekomstplannen 
 
“Ik krijg het beeld dat jullie de één na de ander nemen” 
Gerjanne over Lize en Rian 
 
“…” Lexan trekt wit weg tijdens de zaterdag training 
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OUT 
 

IN 
 

Wielrenners 

Tanzania 

Zussen van 
wielrenners 
Geneeskunde  

Buitenblad 

Rian 

Lize 

Gladde benen  

Geplande borrel 

De rest  

Mongolenkoppen 

Ghana 

Vriendinnen van zussen van 
wielrenners 
HBO-V 

Het Lompe Collenboek 

Sjonkers 

??? 

Tropisch regenwoud 

Spontane borrel 

D’n El, VD Kloorberg en d’n 
vollen bak Pieterse 

 

Secretariële Zaken 

 
Secretariële Zaken 
 
Dit zal de laatste secretariële zaken van mijn hand zijn, met pijn in 
het hart neem ik afscheid van mijn departement. Ik zal 
waarschijnlijk nooit meer in staat zijn om de leden via het 
buitenblad te feliciteren. Daarom wil ik niet alleen de 
onderstaande leden met hun aanstaande verjaardag feliciteren, 
maar ook alle leden die hen zullen volgen. Nog even een goed idee 
voor de aanstaande jarigen: vier vrijdag 14 november je feestje op 
de Histos-boot, dan ben je verzekerd van een hoop (vrolijke) 
mensen en heb je in ieder geval zeker niet te weinig bier. Voor 
slingers en ballonnen wordt ook gezorgd, wat wil je nog meer?? 
 
Joris van Berkel   11 november  
Roel Rink     30 november 
Martijn Mensink   11 december 
Jan Willem van de Paauw  16 december  
Ronald Franken   21 december 
Jelmer Hoogzaad   22 december 
 
Naast alle jarigen blijven er maar leden op de ledenlijst  bijkomen. 
Als het zo doorgaat moet er de volgende ALV een afschrik-
commissie in het leven geroepen worden, misschien dat er volgend 
jaar in Zuid-Limburg maar eens gedacht moet gaan worden aan 
een ontgroening; geblinddoekt van de Keuterberg. Of loting voor de 
nieuwe leden, waarbij de leden die een veel sponsoring 
meebrengen zich verzekeren van een laag lotnummer. In ieder 
geval zijn er nog een zestal leden die zonder problemen zijn 
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binnengekomen. Welkom bij de vereniging en dat jullie de 
trainingen maar veel kleur komen geven met fascinerende 
gesprekstof of nietsontziende demarrages. 
 
Joris van Berkel 
Diederick Duijvesz 
Kees Kramer 
Hendrik Mertens 
Wietse Sterk 
Jochem Wigman 
 
Nu het toch mijn laatste keer is dat ik dit schrijven mag 
voortbrengen, kan ik ook voor de laatste keer zeuren over de 
sportkaarten. Die gelegenheid pak ik dan ook met beide handen 
aan. Niets kan mij nu nog tegenhouden om ongeoorloofde middelen 
te gebruiken, zelfs verbaal geweld zal ik niet schuwen. Dus 
stelletje kl(piep)en ga go(piep)me nou eens zo’n f(piep)ng 
sportkaart kopen, anders zal ik jullie persoonlijke een honderdtal 
sportkaarten in jullie (piep) komen douwen. Zo dat lucht op… Nu 
nog even de notulen van de afgelopen ALV. 
 
Gegroet de Minister van Secretariële Zaken 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2003  

 
Aanwezig: Joram Dees, Robin vd Kloor, Lexan Pieterse, Geert Scholma, 

Jurriaan Topper, Maarten Dobbelaar, Jorg van Oostende, Danny 
vd Deijssel, Lize Roetman, Sander Jonkers, Rian Nijmeijer, Emiel 
Joustra, Mark vd Meijde, Sancho Hofman, Jan Willem Leeuwis, 
Folkwin Hulshof, Viktor Timmermans, Hendrik Mertens 

 
Afwezig: Gerjanne Beijer, Barend Rip, Sander Smits, Steven van Berkel 
 

Opening 

Agenda & mededelingen 

Zaterdag 1 november eerste wintertraining, 10.00 uur vertrek 
Olympos 

Zondag 2 november  eerste crosstraining, tijd en plaats op afspraak 
Maandag 3 november  deadline buitenblad 
Maandag 10 november eerste spinning 21.30 uur Olympos 
Vrijdag 14 november  WAK-feest samen met Softijs 

Indienen w.v.t.t.k. 

Niemand  

Notulen 

Iedereen krijgt vijf minuten om de notulen van de vorige ALV grondig door te 
lezen. Nadat iedereen dit gedaan heeft, besluit de ALV om de notulen goed te 
keuren. 

Post 

Er is een brief van de gemeente Utrecht binnen gekomen aangaande de 
verkiezing van sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Zijn er 
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suggesties wie we voor moeten dragen? Er komen niet echt serieuze reacties 
op deze vraag. 

Jaarverslag 

Er is weer een hoop moois geschreven over wat er allemaal gebeurd is in het 
afgelopen Domrenner-jaar. Ieder verantwoordelijk bestuurslid leest zijn/haar 
deel van het jaarverslag voor. Emiel leest het algemene deel, de 
buitenbladcommissie, de internetcommissie en de mtb-commissie voor. 
Daarna leest Lize de pr-&sponsorcommissie voor en Joram leest zijn gedeelte 
over de wedstrijdsectie voor. Als laatste sluit Emiel het geheel af met het 
jaarverslag van de toercommissie. 
 Mark wil graag weten hoe de licenties zijn verdeeld, dit mist hij in het 
jaarverslag. Het zijn 2 dames C-licenties, één heren c-licentie, 3 heren B-
licentie en 8 heren A-licenties. Voor de rest heeft hij geen opmerkingen over 
het jaarverslag, maar komt wel met een aantal suggesties om de 
tijdritcompetitie populairder te maken. Hij wijst hierbij op een competitie die 
bij Nieuwegein werd gehouden, waarbij altijd een heel grote opkomst was. 

Balans & Financiële Jaarrekening 2003 

Sander heeft de afrekening van het afgelopen jaar gemaakt. Hij begint met het 
bespreken van de resultatenrekening. Hierbij zit de ALV natuurlijk met een 
hoop vragen en opmerkingen. Hieronder een overzicht daarvan: 

� Jan Willem: Wie zijn de leden die de contributie nog moeten betalen? 
Van welke ledenlijst wordt er gebruik gemaakt? Er wordt gebruik 
gemaakt van de meest recente ledenlijst, daarnaast is het vaak zo dat 
leden pas opzeggen als je ze om contributie vraagt. 

� Folkwin: Bij de klassiekers komen nog kosten bij voor vervoer 
� Bij onvoorzien hoort ook het fietsenrek dat nu in bezit is van de 

Domrenner 
� Er is 35 euro aan clubbladsponsoring binnen voor dit jaar, is gebaseerd 

op contracten, dus dit geld moet nog binnen komen. Waarom staan deze 
inkomsten niet op de resultatenrekening? Moeten zulke crediteuren op 
de afrekening? Nu is er voor gekozen om dat niet te doen. 

� Robin: bovengenoemde 35 euro is voor het lompe collenboek, niet voor 
het buitenblad. 

� Robin: wie zitten er in de club van 45.37? Dat zijn de fam. Leeuwis, pa 
Scholma en Frank van de Velden 

� Mark: Moet in de toekomst eerder in het jaar geïnd worden. Dan krijg je 
meer overzicht in de financiële zaken. Komt terug in het beleidsplan 
van het volgende bestuur. 

� Jan Willem: declareren moet ook beter vanuit de leden. Bijvoorbeeld tot 
een maand kun je declareren, daarna niet meer. In ieder geval moeten 
de declaraties aan het einde van het jaar vermeden worden. 

� Mark: voor de sponsorafdrachten aan de KNWU is ooit een afspraak 
gemaakt dat wij dat niet hoeven te betalen. Die afspraak was zeker 
geldig voor een periode van drie jaar. Nu moeten we geen slapende 
honden gaan wakker maken. Ondertussen is er wel behoorlijk wat geld 
over, dat kan inmiddels wel ergens aan besteed worden. 

� Geert: wat zijn oude debiteuren? Komen we zo op terug 
� Lexan: Hij beweert dat hij nog geld krijgt van het NSK 2001. Hiervoor 

moet hij echter bij Thijs Heus zijn. 
� Mark: Voor volgend jaar moeten de totale inkomsten en uitgaven voor 

het introkamp op de afrekening. In dat geval zie je beter hoeveel geld er 
binnen de vereniging om gaat.   

Balans 
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Sander vertelt nu het een en ander over de balans. Opmerkelijk zijn de grote 
bedragen voor debiteuren en crediteuren. Voor een groot deel vallen deze twee 
tegen elkaar weg, zeker een bedrag van 1000 euro. Dit zijn mensen die zowel 
geld krijgen als moeten betalen. Het boekhoudprogramma streept deze 
bedragen niet tegen elkaar weg. Daarnaast staat bij de crediteuren ook de 
sponsorafdrachten en de broeken van Vermarc. 
Aan “oude” debiteuren staat nog ongeveer 150 euro open. Dit moet opgelost 
worden, voor zover dat nog kan. De twee penningmeester gaan hiervoor een 
keer om de tafel zitten. Geert biedt zijn hulp aan, omdat hij die personen 
misschien nog wel kent. 
We hebben dus een groot bedrag aan opgepot geld, wat moet hier mee 
gebeuren? Jan Willem vindt dat we dit moeten uitgeven (met beleid), maar 
Geert vraagt zich af wat ons eigen vermogen moet zijn. Een buffer van 2000 
euro lijkt geen overbodige luxe, zeker als de kleding betaald moet worden. Het 
nieuwe bestuur moet even bekijken wat het beste is. Als het opgepotte geld 
veel meer is dan de gewenste buffer kan het eventueel wel uitgegeven worden. 

Kascommissie 

Beide leden van de kascommissie zijn niet aanwezig, echter de kas is wel 
gecontroleerd. Sander Smits vindt wel dat er enorme bedragen open staan bij 
de posten debiteuren en crediteuren. Toch geeft de kascommissie het advies 
aan de ALV om de financiële afrekening goed te keuren. Om de afrekening goed 
te keuren wordt er gestemd: 
15 stemmen voor (waarvan 2 volmachten) 
1 blanco stem 
Daarmee wordt de afrekening goedgekeurd. 

Prijsuitreiking 

Beginnende met de wedstrijdbeker. Deze gaat uiteraard naar Ronald Franken. 
Hij heeft voor het eerst in de Domrenner-geschiedenis een criterium weten te 
winnen. Daarnaast heeft hij nog twee keer op het podium gestaan met een 
tweede en een derde plek. Om nog maar niet te spreken over zijn toptien 
klasseringen. Ronald Gefeliciteerd!! 
Dan volgt de uitreiking van de tijdrit t-shirts. Dit jaar heeft het bestuur mooie 
genaaide t-shirts geregeld. Sander Smits heeft bij de heren-licentiehouders 
gewonnen, Danny vd Deijssel heeft bij de heren niet-licentiehouders gewonnen 
en Margreet van Herewaarden bij de dames. Gefeliciteerd allemaal! 
De Mark vd Meijde-troffee wordt dit jaar niet toegekend, dus degene die deze 
prijs ambieert, doe aankomend jaar maar flink je best. 

Dechargeren commissies 

Rian bedankt alle commissieleden die zich dit jaar hebben ingezet voor de 
vereniging. Uiteraard zijn ook dit jaar de fietsbellen en kralen weer niet 
achterwege gelaten. 
Dechargeren bestuur 

Lize Roetman en Joram Dees stoppen na een jaar met hun bestuurstaken als 
resp. pr/sponsorcommissaris en wedstrijdcommissaris. Lize zal enige tijd in 
Ghana verblijven i.v.m. haar studie en Joram gaat bestuurswerkzaamheden 
bij een andere studentenvereniging uitoefenen. Ook Rian Nijmeijer heeft 
besloten geen vervolg te geven aan haar halve jaar als voorzitter en gaat zich 
volledig op het fietsen concentreren. Last, but not least, stopt onze secretaris 
Emiel Joustra na twee jaar met zijn functie, maar zal zich, net als Rian, wel 
actief bezig blijven houden met onze vereniging door zitting te nemen in 
commissies. Het enige bestuurslid dat doorgaat is de penningmeester Sander 
Jonkers, die de voorzittershamer van Rian zal overnemen. 
Sander bedankt daarop de bestuursleden voor hun inzet en alle moeite. 
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Installeren nieuw bestuur 

Naast Sander Jonkers heeft het oude bestuur drie leden bereid gevonden een 
bestuurstaak op zich te nemen. Allereerst zal Danny van den Deijssel de 
nieuwe penningmeester worden, wat overigens goed bij zijn huidige studie 
aansluit. De nieuwe wedstrijdsecretaris zal Jorg van Oostende worden, vorig 
jaar al succesvol in zijn eerste jaar als licentiehouder bij de Domrenner. De 
secretarisfunctie zal dit jaar door Maarten Dobbelaar worden bezet. Aangezien 
er nog niemand als pr/sponsorcommissaris is gevonden zullen deze 
bestuursleden deze taak gezamenlijk opvangen, mede met hulp van de 
betreffende commissie. Er wordt naarstig naar een lid gezocht dat deze uiterst 
belangrijke taak op zich wil nemen. De functie staat nu officieel op naam van 
de secretaris. 
Alle bestuursleden hebben er zin in en tevens het vertrouwen, ook van de ALV. 

Installeren nieuwe commissies  

De nieuwe commissies worden geïnstalleerd. 
Viktor stelt een koppeling tussen de internetcommissie en de 
buitenbladcommissie voor. Jurriaan werkt aan een vergemakkeling van het 
plaatsen van informatie op de site. 
Emiel oppert dat er bij de tijdritcompetitie minstens een bestuurslid aanwezig 
moet zijn, omdat het met twee mensen wat weinig is. 
Beleidsplan 

Sander loopt het beleidsplan van het nieuwe bestuur punt voor punt door. 
Bij punt 1 zegt Jorg dat hij reeds 5 bedrijven heeft benaderd en er daarvan 2 
hebben gereageerd, te weten; Paradigit Computers en Bakker Bart. 
De sponsorcommissie krijgt van Jan Willem een taart als punt 1 daadwerkelijk 
blijkt gerealiseerd te zijn. Rian meldt dat er ook contacten lopen met andere 
bedrijven. 
Bij punt 3 wordt vermeld dat met het MTB-en meer leden kunnen worden 
bereikt, omdat het niet overduidelijk is dat de vereniging veel aan MTB-en 
doet. 
Bij punt 5 wil Viktor het woord “regeling” in “verhouding” laten veranderen. 
Bij punt 6 vraagt Jurriaan hoeveel geld er beschikbaar is voor de aanschaf van 
een digitale camera. Jan Willem zegt dat de aanschaf niet nodig is, omdat de 
leden zelf diverse camera’s bezitten. Geert merkt op dat deze discussie al eens 
is gevoerd. 
Bij punt 11 maakt Emiel de opmerking dat met “klassiekers” in dit geval 
“toerklassiekers” oftewel “cyclosportieven” mee wordt bedoeld. 
Bij punt 12 zegt Sander dat er over wordt gedacht kleding van te voren te 
laten betalen. Als er niet wordt betaalt, zal het desbetreffende lid worden 
gemaild. Folkwin zegt dat het bestuur beter kan bellen dan mailen, omdat dat 
meer indruk maakt en effectiever zal zijn. 
Viktor vraagt wat er gebeurt als een lid niet betaalt. Jan Willem wil dat er ook 
voor licenties eerst moet worden betaald. Het bestuur zegt dit in het 
beleidsplan te veranderen. 

Begroting 

Danny neemt de begroting voor het bestuursjaar 2003-2004 door en geeft, 
waar nodig, een korte toelichting. 
Jan Willem stelt voor de club van 45,37 te veranderen in 50 of 100. Onder 
andere Viktor, tevens lid van de kascommissie wil het bij 45,37 houden. Mark 
stelt voor bij punt 8 de inkomsten van het introkamp erbij te zetten in het 
kader van het tonen van de volledige cashflow. Ook bij punt 9 (NSK-deelname) 
zal dit worden aangepast. Viktor vraagt of de nieuwe, nog te vinden, sponsor 
de begroting sluitend moet maken. Het bestuur bevestigt dit. Emiel zou graag 
wat meer op de begroting zien voor het buitenblad. Robin zegt dat hij dit jaar 
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wel zijn bonnetjes zal inleveren. Lexan vermeldt nogmaals dat zijn oma geld in 
het LC-boek zal steken en zegt bovendien dat hij graag een apart puntje ziet 
m.b.t. et LC-boek op de begroting. Rian zegt dat de begroting goed is, bovendien 
kan het bestuur niet alles weten omtrent het niet-declareren of nog te 
verwachten declaraties. 
Danny meldt dat er zal worden geprobeerd twee baandagen te organiseren, 
maar de leden zullen een hogere eigen bijdrage moeten leveren. Jan Willem 
vind het belangrijk dat er eerst een grote sponsor wordt gevonden alvorens de 
bijdrage van de vereniging evt. zou worden opgehoogd. 
Robin vraagt of de trainer Rob van vorig seizoen al heeft toegezegd dit jaar 
weer training te geven. Dit blijkt zo te zijn, maar er is nog geen contract met 
Rob van Bodegom. Viktor vraagt waar de 100 euro voor de ALV in zit. Het 
bestuur antwoordt dat dit per ALV 50 euro is en dat de kosten gaan zitten in 
beker, het rondje in het Ledig Erf, belletjes, etc… 
Emiel zou graag zien dat toekomstig verkochte petjes zonder korting worden 
verkocht aan de leden. Viktor vraagt om een discussie rond de post 
Onvoorzien. Deze discussie is echter ook eerder gevoerd. Emiel vraagt waarom 
de NSK-bijdrage zo hoog is, vorig jaar was de bijdrage nl. eenmalig aan Tandje 
Hoger. Sander zegt dat de vervoerkosten dit jaar hoog zullen zijn. Emiel vraagt 
hoe het kan dat het bedrag voor de baandagen lager ligt terwijl er vorig jaar 
slechts 1 baandag was. Sander zegt dat dit komt door de hogere eigen bijdrage 
en denkt dat de leden dit ervoor over hebben. 
Emiel vraagt waar in de begroting de aanschaf voor de digitale camera is 
verwerkt. Dit blijkt te zijn vergeten. De discussie omtrent de camera laait weer 
op. Jurriaan zegt dat de camera niet nodig is, Geert zegt dat het 
tegenovergestelde is gebleken. Sander meldt dat er nog 10 minuten zijn voor 
de discussies. 

Discussies 

Jurriaan zou graag i.p.v. www.domrenner.tk liever een .nl-domein zien. De 
kosten hiervoor worden onderzocht aangezien er animo genoeg lijkt binnen de 
ALV. 
Dan nog een onverwacht hoogtepunt; Folkwin presenteert d.m.v. een 
professionele sheet het plan voor een Studenten-Elite team, maar vermeldt er 
wel bij dat dit wellicht (dit jaar) nog niet valt te realiseren. Hij was op het idee 
gekomen nadat bij het NSK enkele Amateur A-renners verrassend goed uit de 
hoek kwamen tegen een aantal Elite-renners. Er is inmiddels contact met 
Tandje Hoger, die waren benaderd door Gas Gas. Bij sponsering wordt gedacht 
aan Red Bull en iets in Groningen. Er zal nog moeten worden gezorgd voor een 
ploegleider, een trainer (Rob?), verzorger en mecanicien. Ook is er een auto 
nodig, wellicht de auto van Geerts vader, die van Rob of Tandje Hoger. Er moet 
nog worden nagedacht over kleding, logo, maar de pers zal er zeker aandacht 
aan besteden. 

Rondvraag 

Mark meldt nog dat er in Alkmaar een nieuwe baan is waar goedkoop kan 
worden getraind, meer info op internet. Ook is er in Noord-Holland, even voor 
het NCK, een voorbereidingstoernooi “het zilveren meer”, waar de vereniging 
aan zou kunnen deelnemen. 
Geert zegt dat hij graag iets eerder met de vergadering zou willen beginnen. 
Folkwin denkt eerder aan een andere zaal, maar Sander merkt op dat deze 
zaal gratis te huren is. 

Sluiting 
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