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Beste Domrenners, 

De redactie kwam erachter dat het weer 
hoog tijd is voor een nieuw buitenblad. 
Het resultaat heeft u nu in handen. Dit 
buitenblad is tot stand gekomen mede 
dankzij de bemoedigende inbreng van 
een paar bestuursleden. Afgelopen 
week schoven namelijk Chris en Joris 
aan aan Sjaaks tafel. Aan deze tafel 
werd een heerlijke Macaroni Stroganoff 
genuttigd alsmede een vergadering 
verteerd. De grote hoeveelheid aan 
agendapunten was eenvoudig te 
verteren dankzij de stimulerende inzet 
van de bestuurders. Hulde, heren, 
onze dank is groot. Na al oop van deze 
vergadering werd de eerste helft van 
Ajax – Inter gekeken. De eerste helft 
was voor een Ajaxfan (bestaan die 
nog?) prima uit te houden. Omdat de 
aanwezige Ajaxfans voelden wat er aan 
zat te komen is men in de rust naar de 
borrel getogen. 

Een enkel redactielid toog zijnsweegs. 
Ik heb dit keer de borrel gemist vanwege 
een verjaardag. Op deze verjaardag, als 
u mij de vrijheid geeft daarover iets te 
zeggen, werden de gevolgen van het 
individualisme erg pijnlijk zichtbaar. 
Twee leden van de studentengezellig
heidsvereniging waar ik ooit lid van 
was, gaven samen hun verjaardag, de 
hele vereniging was uitgenodigd, dat 
zijn 100 man. Er waren vijf gasten. 
Waartoe verwordt de mensheid als dit 
zo doorgaat? Misschien is het beter 
om eens wat meer rond te kijken in de 
sociale omgeving waarin we staan en te 
genieten van de mooie mensen die ons 
daarin gegeven zijn. Misschien zijn er 
ook wel nieuwe Domrenners die buiten 
de boot dreigen te vallen, omdat ze 
sociaal niet zo makkelijk aarden. Het is 
denk ik wel goed om hiervoor onze ogen 
open te houden.

Goed, hierna zal mijnheer de voorzitter 
zijn licht laten schijnen op deze 
vereniging. Hij zal een hart onder de 
riem steken van hen die wedstrijden 
gaan rijden, ook het baandagje komt 

aan de orde. De matige tijd van Chris’ 
250 meter sprint op het hout van 
Alkmaar zal niet al te vaak aangehaald 
worden.

Verder in dit buitenblad weer een 
keur aan prachtartikelen. De literair 
verantwoorde column van Kees zal 
dit keer niet worden uitgebracht, hij 
doorstond de keiharde zelfkritiek van de 
redactie niet. Wel zullen er interviews in 
staan. Eén in het kader van onze nieuwe 
rubriek de Sinaasappel. Sjaak en Wouter 
zijn op “ziekenbezoek” geweest bij Jonah 
en hebben het gesprek uitgewerkt in 
deze nieuwe rubriek. Wouter heeft weer 
een vriendelijke sponsor ondervraagd en 
hij is ook nog wezen snookeren.

Thema van dit nummer zal i etsen in 
het buitenland zijn. Teun Veken laat 
ons namelijk via Sjaak prachtige dingen 
horen over Dubai, Rogier laat weten dat 
men in Suriname ook niet de traagste 
is. Gelukkig zijn er dus ook nog gewone 
leden die de vrijmoedigheid hebben om 
een stuk te typen. Dat is echt fantastisch, 
want het buitenblad is natuurlijk geen 
redactieboekje, maar een werk door 
en voor jullie. Dus dank aan Rogier, 
aan Danny, aan Joris, aan Mathijs en 
aan de verlichte ziel die het stuk over 
i etsen in Congo heeft geschreven! Jullie 
bijdragen maken het buitenblad een 
echt verenigingswerk!

Veel leesplezier.

De redactie



Lieve Leden, 

Alweer het tweede buitenblad van dit domrennerjaar ligt vers van de pers in uw handen. Ook ik zelf 
ben natuurlijk weer ontzettend benieuwd. Op een of andere manier zijn de verwachtingen van het 
aankomende buitenblad altijd erg hoog. Komt dat door de grote praatjes van de redactieheren zelf, 
of is het inderdaad gewoon een hoogstaand literair geschrift? Ik zelf lees het altijd met veel plezier 
door. Het buitenblad laat zien dat de domrenner niet een gewone i etsvereniging is, maar vooral een 
gezellige en ondernemende i etsvereniging. 

De wedstrijden voor onze licentiehouders zijn al weer begonnen. Ik denk dat we dit seizoen 
goede kansen maken om een keer een overwinning te pakken met enkele van onze sterk rijdende 
domrenners. Aan tactiek ontbreekt misschien soms het een en ander (met de nadruk op soms!) maar 
aan wil en doorzettingsvermogen zal het zeker niet liggen. Ik ben erg benieuwd hoe het iedereen zal 
afgaan. 

Het baandagje op de wielerbaan in Alkmaar was erg gezellig. Uit ervaring kan ik vertellen dat je 
ook met een brak hoofd op zo’n baan kan rijden. (Al leidt de droge lucht wel snel tot een knallende 
koppijn.) De tijden van de 250 meter sprint zijn verderop in het buitenblad vermeld. Jorg was 
natuurlijk weer de snelste zoals verwacht, maar menigeen deed erg verrassen met zijn of haar tijd. 
Ja, er waren veel vrouwen mee dit jaar! De door Stef en Joris gereserveerde chinees in de Bilt had 
zijn eten voor niets voorbereid, aangezien de rest zijn soep al had weggewerkt bij een van de 5 
andere Chinese restaurants in de Bilt, toen zij met deze mededeling binnen kwamen. Volgende keer 
beter… 

Met het voorjaar in zicht staan er weer veel dingen op de planning, waaronder het ardennenkamp. 
Helaas moet ik zelf schitteren door afwezigheid, maar ik hoop dat het weer enigszins meewerkt en 
dat het een mooi weekend zal worden. Ik wil mijn trouwe koehandelboeren bij deze veel succes 
wensen zonder mij! Ik zie hier een kans voor Chris om zijn slag dan te slaan!

Met de betere (i ets)weersomstandigheden, krijg ik ook steeds meer mailtjes van (onder andere) 
studenten die een keer mee willen i etsen, om zich eventueel te willen aansluiten bij de Domrenner. 
De meeste worden meteen lid na een training. Fietsen in groepsverband blijkt dan al gauw erg leuk te 
zijn. Het is natuurlijk erg belangrijk voor het voortbestaan van de Domrenner als vereniging dat het 
nieuwe leden blijft trekken. Dit lukt aardig en komt mede  doordat al onze leden zelf zo enthousiast 
zijn over de Domrenner, en er graag over vertellen. Mondelinge reclame is naast onze geweldige 
website een belangrijk medium om nieuwe leden te werven. Ga vooral zo door!

Het bestuur is onder andere bezig met de ledenlijst op te schonen. Leden zonder geldige sportkaart, 
of contributiewanbetalers hebben een mailtje gehad van onze secretaris. Deze actie heeft het 
benodigde effect behaald. Zonder contributie betaald te hebben krijg je natuurlijk onder andere geen 
buitenblad, en misschien was dat wel de trigger voor wanbetalers om toch maar te betalen. Voor niet-
(utrecht)-studenten is de sportkaart van Olympos erg prijzig. Het bestuur is hier ook niet blij mee, 
maar helaas hebben zij zich ook aan bepaalde regels te houden. Als dat bedrag te veel is, kun je een 
donateurschap overwegen. Voor meer vragen hierover kun je natuurlijk bij het bestuur terecht. 

Zo, dat was het weer. Ik wens jullie allemaal veel leesplezier met dit mooie blaadje!! 
Met vriendelijke groet, 

Maarten ‘de Deenman’ Deenen

Van de Voorzitter
Van de Voorzitter



Jij en ik

Jij en ik, verbonden met elkaar
Altijd aanwezig
Het valt me best wel zwaar
We houden elkaar bezig

Waar ik ga, daar ga jij
Ook op de i ets
Jij bent er altijd bij
Doet dat je helemaal niets

Zullen we altijd samen zijn
Ook na alles te hebben gegeven
Nee, je doet me te veel pijn
Hier scheiden onze wegen

Ik zal je niet vergeten
Je was een apart geval
Liet me onnodig zweten
Tot ziens, derde bal

Chris Ridderbos



Interview Sietse Daudey

Als binnenkort de shirts door Vermarc worden 
geleverd zal de naam “Let Me Do It” hierop 
zichtbaar zijn. Dit is de naam van het bedrijf van 
zelfstandig ondernemer Sietse Daudey, de trotse 
nieuwe sponsor van de Domrenner. Ik ken Sietse 
al vrij lang; we spelen nu voor het tweede jaar 
achtereen in hetzelfde basketbalteam, bij SBU. 
Sietse is in het veld een echte l yer; hij heeft een 
conditie van een paard en rent als een bezetene 
heen en weer, veelal scorend in fast breaks. De 
oudjes waar we met ons team tegen spelen zijn 
tegen deze wervelwind zelden opgewassen!! 
Vlak voordat we, in november vorig jaar, aan 
een wedstrijd begonnen in sporthal Galgenwaard 
stapte ik op Sietse af en informeerde of 
hij misschien geïnteresseerd zou zijn in 
sponsoring van de Domrenner. De reactie was 
meteen enthousiast! Sindsdien is alles in een 
stroomversnelling gekomen en is er verder werk 
van gemaakt. Ik stuurde Sietse informatie op over 
de mogelijkheden tot sponsoring. Vooral de lege 
plekjes op het shirt hadden eigenlijk direct zijn 
interesse. Vervolgens heeft Kim het, als nieuwe 
Sponsorcommissaris, verder in goede banen 
geleid. 

Als ik Sietse vraag wat zijn afi niteit met 
wielrennen is, geeft hij aan i etsen in het 
algemeen een plezierige bezigheid te vinden. Met 
wielrennen heeft hij eigenlijk niet veel, vooral 
van mountainbiken is hij gecharmeerd. Dit heeft 
vorig jaar geresulteerd in de aanschaf van een 
werkelijk prachtige American Eagle. Het is een 
prachtige i ets, waar Sietse helaas nog niet veel 
op heeft kunnen i etsen vanwege zijn werk. 
Wel is hij vorig jaar in juni op zijn nieuwe 
aanwinst mee gegaan naar een tijdrit op de 
Amerongse Berg. Eenmaal aangekomen bij de 
voet van de berg was Sietse al helemaal kapot. 
Hij was het niet meer gewend om zo’n lang stuk 
op een i ets te zitten. De domrenners moesten 
toen nog de berg opstuiven. Sietse paste hier 
wijselijk voor

Het mooie van i etsen is volgens Sietse dat je 
lekker buiten bent, je ziet veel van de omgeving 
en je komt nog eens ergens. In het verleden heeft 
hij geroeid, waarbij je ook buiten bent en wat hij 
ook als een leuke sportbeoefening heeft ervaren. 

Over zijn eigen zaak zegt Sietse dat het erop 
neerkomt dat hij ICT-diensten levert aan klanten. 
Deze klanten bevinden zich vooral in het 
MKB en variëren in grootte van tien tot vijftig 
medewerkers. Hij geeft aan dat deze klanten 
hun systeembeheer uitbesteden aan Let Me Do 

It. Systemen dienen gewoon altijd te werken. 
Sietse is de man die hiervoor zorgt. He does it! 
En het gaat goed. Op dit moment werkt Sietse 
nog alleen, maar hij is eigenlijk druk op zoek 
naar een medewerker om hem te kunnen 
ondersteunen. Als dit eenmaal zover is kan 
Sietse zich richten op andere zaken zoals 
bijvoorbeeld zijn studie. Hij studeert namelijk 
Informatiekunde en alsof het nog niet genoeg is 
doet hij er ook nog een minor Rechten bij. Het is 
een bezige bij, deze vrolijke jongeman.

Hij vindt het kicken dat zijn bedrijfsnaam en -
logo nu op een wielershirt staan. Het heeft iets 
klassieks, voegt hij eraan toe. Zakelijk bekeken 
is hij al lang tevreden als hij eventueel een paar 
klanten kan overhouden, die de naam op ons 
shirt hebben zien staan. Hij verwacht echter 
niet via deze manier van sponsoring een groot 
publiek te bereiken. Dit hoeft ook niet zo nodig. 
Hij vindt het dan ook geen probleem dat de 
Domrenner een kleinschalige vereniging is.

Vanuit een soort vorm van liefdadigheid is Sietse 
dan ook de samenwerking met de Domrenner 
aangegaan. Hij geeft aan dat toen hij geld begon 
te verdienen met zijn bedrijf, hij een deel van 
het geld wilde besteden aan goede doelen. De 
Domrenner is dan niet een specii ek goed doel, 
Sietse vindt het leuk om ons i nancieel een hart 
onder de riem te steken. Als de wedstrijdrenners 
van de Domrenner goed zouden presteren en hij 
op die manier wat publiciteit kan krijgen, dan is 
dat mooi meegenomen! 

Tot slot geeft Sietse aan binnenkort zeker een 
keer mee te willen trainen. We hopen hem 
snel een keer te kunnen verwelkomen op een 
training, ook al heeft hij een mountainbike….. 
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Fietsen in Suriname

Toen mijn ouders het idee opperde om in TT
november op vakantie naar Suriname te gaan, 
dacht ik direct aan een ideale “winterstage” 
om mij optimaal voor te bereiden op mijn 
allereerste wedstrijdseizoen. Aanvankelijk 
vonden mijn ouders het geen goed idee om mijn 
i ets mee te nemen. Wielrennen in Suriname is 
een onverstandige zaak. De wegen zijn slecht, 
de hitte is ondragelijk om lang te i etsen,  
i etsers zijn voor de Surinaamse automobilist 
totaal onbekend  en het aantal wielrenners in 
Paramaribo is op een hand te tellen. Eigenwijs 
als ik ben gaven deze argumenten mij juist de 
doorslag om mijn i ets mee te nemen. Toen ik 
in november 2005 vertrok richting de zon had 
ik geen idee welk avontuur ik met mijn trouwe 
tweewieler zouden beleven. Gelukkig dat ik 
mijn i ets had meegenomen  want het was een 
avontuur dat ik voor geen goud had willen 
missen.

Allereerst een introductie van het prachtige 
land Suriname. Suriname ligt in Zuid-Amerika, 
net iets ten noorden van de evenaar. Suriname 
is voor het overgrote deel bedekt met tropisch 
regenwoud. Suriname lijkt vanuit de lucht 
op een groot broccoliveld  Het land kent de 
volgende vier seizoenen: de kleine regentijd, 
de kleine drogetijd, de grote regentijd en 
grote droge tijd. Suriname is circa vier keer 
zo groot als Nederland en heeft ongeveer 
een half miljoen inwoners. Suriname heeft  
een bevolkingsdichtheid die behoort tot een 
van de laagste  ter wereld. De hoofdstad van 
Suriname is Paramaribo. Paramaribo is een 
uitgestrekte stad met weinig hoogbouw. Het 
historisch stadscentrum kenmerkt zich door 
witgeschilderde monumentale houten panden. 
Paramaribo wordt ook wel “the wooden city of 
the caribbean “ genoemd. Vanwege de historische 
waarde plaatste de VN-cultuurorganisatie 
UNESCO de binnenstad in 2002 op de 
Werelderfgoedlijst. De stad Paramaribo heeft 
ongeveer 300000 inwoners. De winkels die je 
in deze stad aantreft zijn voornamelijk kleine 
winkeltjes die souvenirs, sieraden, broodjes en 
kleding verkopen.  Het centrum van de  stad is 
klein maar wel super gezellig, vooral tijdens 
de vakanties wanneer veel mensen vrij zijn 
en wanneer veel Nederlandse Surinamers op 
vakantie naar Suriname gaan. Het is op straat 

echt kijken en bekeken worden.

Na een vlucht van 10 uur  en een i kse vertraging 
kwamen we eindelijk aan. Op de luchthaven 
Zanderije werden we opgewacht door een 
aantal ooms en tantes. Het werd een ontroerend 
ontvangst. Sommige ooms en tantes had ik al 
meer dan tien jaar niet meer gezien. Van de 
luchthaven naar de stad is het ongeveer veertig 
minuten rijden. Gelukkig maar, want ik was hard 
toe aan een bed.
De volgende ochtend werd ik gewekt door het 
geroep van enkele tropische vogels. Na een 
lekkere verkwikkende douche ging ik erop 
uit om de omgeving te verkennen. Toen ik de 
voordeur open deed, kreeg ik letterlijk een klap 
van de hitte. Het was s’ochtends  11 uur en de zon 
brandde al heftig. Direct wist ik dat het i etsen 
van lange afstanden  er echt niet in zou zitten. 
Het huis waar we verbleven was echt groot. In 
tuin was ook nog een zwembad. Dit zou nog wel 
eens een leuke vakantie kunnen worden. Aan het 
verblijf zou het in ieder geval niet liggen. 
De eerste paar dagen waren vrij hectisch. Je 
wordt echt geleefd. Het is een komen en gaan van 
familieleden en vrienden. Ik werd ook echt overal 
mee naar toe meegenomen door mijn ouders. Het 
was wel leuk om zoveel nieuwe mensen te leren 
kennen. De i ets moest het doen met een stuk 
minder aandacht. Eerlijk gezegd heb ik de i ets 
de eerste week niet aangeraakt.

Na ruim een weekje acclimatiseren begon het 
toch wel te kriebelen, ik had die i ets natuurlijk 
niet voor niets meegenomen. Via via kwam ik in 
contact met de penningmeester van de Surinaamse 
Wielren Unie. Dhr Stekkel vertelde mij dat het 
wielerseizoen vorige maand was afgelopen. “De 
jongens”  hielden zich nu voornamelijk bezig 
met i tness en duurtraining. Direct kreeg ik een 
uitnodiging om zaterdag om 06:30 mee te trainen. 
Dat was even slikken zes uur s’ochtends je bed 
uit om te  gaan trainen. Zo gezegd zo gedaan 
zaterdag vertrok ik  in de ochtendschemering 
gewapend met 2 bananen een stuk ontbijtkoek 
(afgekeken van Joris) en 2 extra grote bidons. 
Aangekomen bij het huis van meneer Stekkel 
werd ik voorgesteld aan de jongens. Het waren 
vier jongens van hooguit 21 jaar. Het materiaal 
waarop werd gereden was redelijk  (sommige 
hadden wel geïntegreerde remgrepen). Het waren 
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voornamelijk oudere modellen i etsen uit Nederland. 
Eenmaal op de i ets werd ik onderworpen aan een 
spervuur van vragen: “Rij je elite in Nederland”. Ho 
ho jongens ik i ets pas anderhalf jaar, volgend jaar 
wordt mijn eerste wedstrijd seizoen ik hoop dat ik in 
de B’s na verloop van tijd kan meekomen. “Wat is je 
sterkste  punt.” “Tijdrijden, klimmen of sprinten?” 
Sterke punt? Tja laten we het maar op het recuperen 
houden. Dit ging echt twintig minuten zo door. Ik 
merkte wel dat deze jongens super gretig waren, 
ooit hopen ze allemaal naar Nederland te komen om 
hier te koersen. Sven Stekkel is het meest ambitieus. 
De zoon van de penningmeester is gebouwd als een  
olympische baanwielrenner. Ik was onder de indruk 
toen ik hoorde dat hij de 10 Km in 13min en 40 
seconden (44 Km/uur gem.) rijdt. 
Sven vertelde dat er in Paramaribo een paar 
honderd wielrenners zijn. Een dertigtal wielrenners 
i ets ook echt wedstrijden. De echte goed renners 
(waaronder hij) rijden in het buitenland (Guyana en 
het Caribische gebied). Het amateurniveau is niet zo 
hoog als in Europa maar er wordt ook daar  retehard 
gereden. Misschien dat ik over een paar jaar voor 
Suriname van start kan gaan in de Caribbean Road 
Championships.      

De duurtraining bracht ons buiten de stad. Het tempo 
was gemoedelijk (28 Km/uur) De omgeving was 
prachtig exotische l ora en fauna, de zon scheen 
heerlijk  en het  asfalt was redelijk. Wat wil een 
wielerliefhebbend persoon nog meer. De sfeer binnen 
de groep was goed. In het begin werd ik wel een 
beetje raar aangekeken als bakra (Nederlander). Maar 
als je Surinaams spreekt en verstaat,  ondanks je 
Nederlands accent verloopt het contact wat soepeler. 
(Surinaamse) humor voerde de boventoon voor de 
rest van de dag. Na twee uur i etsen was het tijd 
voor wat sprint oefeningen, ongeveer 200 meter met 
een aanloopsnelheid van zo’n 35 Km per uur naast 
elkaar. Surinamers houden veel van trashtalken en 
uitdagingen. Iedereen was gebrand om te winnen. 
Alle ogen waren op mij “de nieuwkomer” gericht. De 
eerste keer zette ik nog niet vol aan, na 100 meter liet 
ik het ook maar lopen. Na een paar minuten volgde 
de herkansing. “Kom op jongen” dacht ik  je laat je 
hier niet kloppen. Ik ging vol aan, en had ook paar 
meter te pakken. “Victory  is mine” dacht ik. Ineens 
werd ik door drie jongens ingehaald alsof ik stilstond. 
Ik kon er gelukkig nog net eentje achter mij houden 
(al scheelde het niet veel). Sven won met gemak de 
sprint. Wooh dat was even schrikken, dit zou mij geen 

Sport- & Orthopedische revalidatie

“Van Huis & Van ’t Klooster”
Fysiotherapie en manuele therapie 

Expertisecentrum knie & schouder
Medisch testen en trainen

Catharijnesingel 82   Utrecht  030-2317551



tweede keer gebeuren. Maar helaas Sven won 
weer met twee vingers in zijn neus en ik werd 
wederom vierde. Ik werd openlijk uitgedaagd 
door de nummer laatst . Mij  werd verteld dat 
“dit” kippetje uit Nederland wel even geslacht 
zou worden. Dit rechtstreeks duel kon ik 
niet weigeren mijn eer was in het geding. De 
nummers 1 t/m 3 bemoeiden zich niet met de 
battle van de verliezers. Ditmaal won ik met 
een vrij groot verschil. Mij eer was weer een 
beetje gered. Ondanks dat mijn moraal toch 
wel een l inke tik had opgelopen. Na 3 uur (09:
30) i etsen begon de zon toch echt te branden. 
Nu snapte ik waarom die jongens zo vroeg 
vertrokken. Op een gegeven moment hoorde 
ik achter mij: “Wi sa e teki a wagi” (we zullen 
de auto nemen). Verbaasd vroeg ik wat met de 
auto werd bedoeld. De jongens keken mij een 
beetje raar aan. “Heb je nog nooit achter een 
vrachtauto gereden” werd mij gevraagd alsof 
het de normaalste zaak van de wereld was. Ok 
ik was benieuwd.  
We sloegen af en kwamen op een grote brede 
weg. De weg redelijk druk. Er reden veel 
vrachtauto’s afgeladen met zand. Sven sprintte 
achter de eerste vrachtwagen die ons inhaalde. 
De anderen volgden. Ik kon natuurlijk niet 
achterblijven. De kunst is natuurlijk om zo 
dicht mogelijk achter de vrachtwagen te rijden, 
wat niet van gevaar is ontbloot. Het was wel een  
kick om 60+ per uur achter een vrachtwagen 
te rijden. Dit was wel zo´n ervaring van een 
keer nooit meer….. Na een tiental kilometers 
werden de uitlaatgassen mij en de anderen 
iets te veel. We vervolgden onze weg weer in 
het vertrouwde tempo. Na vier uur i etsen had 
ik het  gehad. De hitte had zijn tol geëist, ik 
had dorst. De lol was er nu echt af. De laatste 
kilometers hadden we wel  gelukkig wind mee.  
We waren niet ver meer van de stad. Een enkele 
hindernis moest nog bedwongen worden. De 
enige snelweg (lees vierbaans autoweg van 
een paar kilometer)  van Suriname moesten 
wij nog over. Dit was toch wel een gevaarlijke 
ondernemingen. Auto’s reden vlak langs je 
met  hoge snelheid. Toen we dit gevaar hadden 
overwonnen waren we weer bijna in de stad. 
Rechts van ons lag de Surinamebrug. Deze brug 
is 1504 meter lang met een stijgingspercentage 
van ca 6%.  Sven opperde het idee om de brug  
als toetje te bedwingen. Ik had daar echt geen 
trek in. De Surinamebrug was voor mij die dag 
een brug te ver. Ik was echt blij dat we weer 

thuis waren. Mijn benen voelden aan als lood. 
Bijna vijf uur op een i ets is gekkenwerk in deze 
hitte. De jongens vroegen mij of ik volgende 
keer weer mee zou gaan. Ondanks dat het met 
de jongens echt gezellig was zei ik, dat wel zou 
bellen (niet dus). De volgende dag verruilde ik 
mijn i ets voor een luchtbedje in het zwembad. 
Hee geef mij eens ongelijk ik ben tenslotte op 
vakantie.
De dagen die volgde pakte ik het anders aan, zes 
uur mijn bed uit op vakantie “no fucking way”. 
Ik i etste van die dag maximaal twee uur per keer, 
toch wel vier a vijf keer in de week. Na een paar 
dagen had ik toch wel een vast rondje, een stukje 
door de stad en een stukje langs het water. Dit 
was echt goed te doen, ik vertrok om negen uur en 
was voor elf uur was ik weer binnen. Bij gebrek 
aan heuvels maakte  De Surinameburg  onderdeel 
uit van mijn dagelijks rondje. Ik merkte wel dat 
ik na verloop van tijd steeds makkelijker de burg 
op kwam. 
Fietsen in Suriname is trouwens goed te doen. 
De hitte is dragelijk, mits je niet te lang i ets. 
De wegen zijn redelijk hier en door een kuilt 
in de weg. Het enige wat mij wel tegenstond, 
waren de stortbuien. Als je terecht kwam in zo’n 
bui was je direct zeik nat. In Suriname wordt er 
niet veel gei etst. De enige die je regelmatig op 
i etsen aantreft zijn Nederlandse stagiaires. Het 
rijgedrag van de automobilisten viel reuze mee. 
In de stad is het wel manouveren tussen de vele 
auto’s, maar op de meeste wegen buiten de stad 
is  het rustig i etsen. Een ding wat mij  wel is 
bijgebleven is dat er een auto tegen mij aan het 
claxonneren was. Ik had toen zoiets van: “man 
wat is je probleem” er is ruimte om te passeren. 
Wat bleek ik had mijn bidon een kilometer eerder 
verloren. De bestuurder was gestopt en had mijn 
bidon opgeraapt. Toen hij naast mij reed, werd 
mij de bidon overhandigd. Dat sta je wel even 
raar te kijken.

Naarmate de vakantie vorderde werd het i etsen 
minder, mijn neef uit Nederland was inmiddels 
ook aangekomen. Chillen, uitgaan en cruisen 
in de huurauto (Suzuki Vitara) voerde de 
boventoon. Er restte mij alleen nog een ding, 
in navolging van enkele domrenners moest er 
s’nachts geklommen worden. De datum was 
gezet, in de nacht van 20 december zou de brug 
door mij bedwongen worden. Het was pikdonker, 
en ik had geen verlichting. Het klimmen liep als 
een trein, ik knalde omhoog. Een auto die mij 
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inhaalde sprak mij nog wat bemoedigende woorden 
toe. Boven op de brug stond ik stil en genoot van het 
geweldige uitzicht op de stad “Paramaribo by night”. 
Ik voelde mij voldaan.  Mijn missie was geslaagd. 
Met de komst van de Kerstdagen was het helemaal 
gedaan met het i etsen.

Suriname is  een mooi land, maar de verschillen 
tussen arm en rijk zijn wel duidelijk aanwezig. Een 
mooi voorbeeld. Mijn neef vroeg aan mij ik zin had 
om te voetballen op het beste veld van Suriname. 
Dit was een uitnodiging die ik niet kon afslaan. Hij 
vertelde mij dat het een privé veld was. Mijn interesse 
was gewekt. Aangekomen in een rijke buitenwijk 
van Paramaribo kon ik mijn ogen niet geloven.  We 
werden opgewacht door de eigenaar van een riante 
villa. In zijn “achtertuintje” lag een echt voetbalveld 
compleet met kleedkamers, kantine, eretribune en 4 
lichtmasten,  menig Nederlandse amateurclub zou hier 
jaloers op zijn. Alles was tot in de puntjes verzorgd. 
Een dj vertoonde zijn kunstjes in de rust. Na al oop 
was er een grote barbecue voor iedereen. Het werd 
een heugelijke avond. Het spreekwoord luidt niet 
voor niks: Bij God en in Suriname kan alles.

Aan al het goede komt een eind zo ook aan deze 
vakantie. Dit was een van mijn leukste vakanties. 
Suriname heeft voor mij alles: tropische temperaturen, 
familie, vrienden, exotische l ora en fauna, lekker eten 
veel feesten en gezelligheid. Het enige wat op deze 
vakantie ontbrak was mijn vriendin. Achteraf gezien 
heb wel minder gei etst als ik dacht dat ik zou doen. 
Maar ja dat mocht de pret absoluut niet drukken. Het 
was trouwens wel een hele speciale ervaring om in 
Suriname te i etsen. Geen Amerongse berg maar de 
Suriname burg, geen tankweg maar een snelweg. 
Vergeet de regen en de kou, denk aan hoosbuien of 
tropische hitte. Dit was een mooie afwisseling op 
mijn wekelijks rondje Utrechtse heuvelrug. Mijn 
batterij is in ieder geval helemaal opgeladen. Ik heb 
zin in het komend jaar. Het schrijven van mijn scriptie 
en mijn allereerste wedstrijdseizoen zijn toch wel de 
grootste uitdagingen. 

Rogier Alvares

Studentl ex 
Leuk werk?      Goed salaris?  

Flexibele werktijden? 

Snelle uitbetaling?   Leuke collega’s?

Studentl ex is het uitzendbureau 
voor studenten.

           www.studentl ex.nl
                      info@studentl ex.nl

Studentl ex 

                      



Racen in Dubai
In het vorige BB stond een kort verslag 
over de buitenlandse avonturen van Teun 
Veken, een Nederlandse wielrenner in 
Dubai. Nog steeds rijdt Teun fanatiek zijn 
wedstrijden in de Arabische Emiraten. 
Onlangs heeft hij zelfs een nieuwe i ets èn 
een hartslagmeter gekocht. In combinatie 
met een strikt trainingsschema worden 
de resultaten steeds beter. Zo nu en dan 
ontvangt de redactie wat foto’s, voorzien 
van een summier commentaar. Vanwege 
drukte en andere redenen is het hem helaas 
niet gelukt de recente avonturen uitgebreid 
op papier te zetten. Om die reden ditmaal 
een algemeen stukje over het wielrennen 
in Dubai, met daarbij enkele typerende 
foto’s. 

Vergeleken met Nederland stelt het 
wedstrijdrennen er niet zoveel voor. 
Wellicht dat het woestijnklimaat een rol 
speelt, maar wielrenners zijn schaars in 
Dubai. In totaal zijn er ongeveer 120 
wedstrijdrenners actief, die wekelijks 
met elkaar de strijd aangaan in dezelfde 
wedstrijdklasse. De criteria om mee te 
mogen doen zijn niet zwaar; de medische 
keuring dient waarschijnlijk alleen als 
voorzorgsmaatregel voor vrouwelijke 
deelname. Het gevolg is dat de onderlinge 
niveauverschillen erg groot zijn. 
Gebruikelijk is dat een half uur na de start 
de helft van het peloton nog over is, en aan 
het eind van de race zijn het vrijwel altijd 
dezelfde renners die voor de overwinning 
gaan. 

Bijna alle goede renners rijden voor één ploeg, de 
Al Nasr ploeg. Deze ploeg, gesponsord door een 
rijke sjeik, bestaat uit ruim twintig renners, en is 
tevens hol everancier van de nationale ploeg van de 
Verenigde Arabische Emiraten. De renners uit deze 
ploeg rijden op de nieuwste i etsen en hebben de beste 

begeleiding. Tijdens wedstrijden beschikken ze zelfs 
over oortelefoontjes. Omdat in een wedstrijd ook de 
voltallige Al Nasr-brigade aan de start verschijnt, is het 
al bij voorbaat duidelijk welke ploeg de prijzen pakt. 
De Al Nasr-renners zijn echter geen wereldtoppers. 
Tijdens de gloeiende hete zomermaanden van Dubai 
reist de ploeg doorgaans af naar Europa. Het afgelopen 
jaar werden er in Frankrijk wedstrijden gereden en 
podiumplaatsen behaald in de categorie ‘nacional’, 
vergelijkbaar met de elite z/c in Nederland. 

De enige noemenswaardige concurrentie 
voor Al Nasr komt uit het kamp van de ex-pats; 
westerlingen die vanwege werk in Dubai wonen. 
Tot voor kort was het een bonte verzameling van 
nationaliteiten, die individueel aan de wedstrijden 
deelnamen. Omdat de Al Nasr-ploeg zo overduidelijk 
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dominant was, werd er wel min of meer als ploeg 
gereden. Niet dat dat veel uitmaakte. Vanaf de start 
werd er meestal onophoudelijk gedemarreerd, net zo 
lang tot er een kopgroep met Al Nasr-renners was. 

Onlangs is er echter voor het eerst een 
ofi cieel team voor ex-pats opgericht; het Woli ’s 
Bike Shop Racing Team. Opgezet door twee 
fanatieke wedstrijdrenners en gesponsord door de 
Duitser Wolfgang Hohmann, een 35-jarige eigenaar 
van een goedlopende i etsenzaak in Dubai-city. Het 
was voor het eerst dat een niet-lokaal team zich bij 
de Dubaiäanse wielerbond aanmeldde, waardoor een 
spoedvergadering nodig was om de statuten aan te 
passen. Voor dit team rijdt ook Teun, samen met nog 
een Nederlander, twee Britten, twee Serviërs, een 
Amerikaan, een Australiër en een Duitser. Wolfgang 
Hohmann staat bekend als een keiharde zakenman, die 
graag vertelt over de schoonheid van samenwerking, 
genegenheid en vriendschap, maar uiteindelijk zelf 
voor het geld kiest. Voor hem dient de oprichting van 
het team uitsluitend een commercieel doel, en zijn 
enige substantiële bijdrage aan het team bestaat uit de 
levering van te krappe wielershirts. 

Gelukkig snijdt het mes aan twee kanten. Een van de 
renners uit het team is de Serviër Boris Popovic, een 
ex-prof mountainbiken die alles weet over trainings-, 
voedings- en hartslagschema’s. Onder zijn begeleiding 
wordt er effectief en doelmatig getraind, waardoor 
het niveau van de ex-pat-ploeg de laatste maanden 
stijgende is. Ze werd er laatst in een koppeltijdrit 
een vierde plaats behaald. Podiumplaatsen zijn er 
vooralsnog niet bereikt, maar de kans is groot dat 
er binnenkort goede resultaten worden gereden. Wij 
hopen dat Teun het meemaakt, en de tijd vindt het ons 
in een pakkend verhaal te vertellen...
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CO VAN BEEK
Uw Fietsenonderdelenspecialist

100 m2 Fietsonderdelen
Accessoires – Schoenen – Fiets

en Regenkleding

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

Springweg 16 – Utrecht
030 – 231 99 33

www.covanbeek.nl
www.bikepartsonline.nl

www.politiei ets.nl



“Een vrouw die denkt aan i etsen onder ’t vrijen, 
Een man die denkt aan vrijen op de i ets”

 The Danman, 2006

I’ve got a bike. You can ride it if you like.
It’s got a basket, a bell that rings and

Things to make it look good.
I’d give it to you if I could, but I borrowed it.

Met dit nummer eindigt het album The Piper at the gater of dawn van Pink Floyd uit 1967. Nu wil 
ik het met jullie niet direct gaan hebben over Pink Floyd want daar is dit Buitenblad helaas niet dik 
genoeg voor. Dus dat doen we niet. Nee ik wil het hebben over i etsen in de popmuziek. Eigenlijk 
is de i ets een beetje een ondergeschoven kindje. Hierover zing je niet. Er zijn genoeg nummers 
over de liefde, over auto’s, over van alles en nog wat, maar de i ets blijft toch zeldzaam.

Tuurlijk iedereen kent wel Bicycle race van Queen, maar ja dan heb je het wel meteen 
over Queen en onze extravagante Freddie. Die waren niet bang om ergens over te schrijven waar 
je eigenlijk niet over schreef. Queen deed dat in 1978 al. Toch moeten wij ons afvragen of zij de 
door ons geliefde racei etsen bedoelde of toch stiekum die geile motorvrouwtjes op hun stalen 
ros. Ik denk toch het laatste en dus was ook Queen niet vernieuwend in 1978, althans niet op het 
gebied van i etsen. 

Als we kijken naar de Nederlandse muziekgeschiedenis komen we al heel snel in 1997 
uit als Skik het onverstaanbare maar desalniettemin prachtige Op Fietse schrijft: “met m’n 
band’n vol m’t wind nee ik heb ja niks te klaogen” Ja Daniel Lohues wist wel wat i etsen was en 
durfde er wel over te schrijven. Toch was hij zeker niet de eerste die een hit scoorde op de i ets. 
Opgedragen aan Jimmy kwam Boudewijn 1973 de hitlijsten binnen met zijn Eenzame Fietser. 
Het nummer heet uiteraard Jimmy maar de meesten kennen het toch van de eenzame i etser 
die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind in aan het i etsen is over een waarschijnlijk 
Nederandse dijk.

Ook de Amazing Stroopwafels hebben het wel geprobeerd hoor. Zij krijgen dan toch voor 
elkaar om iets te schrijven over de i ets, het gevoel en de emotie. Al doet de opening anders 
denken: “Een vrouw die denkt aan i etsen onder ’t vrijen, een man die denkt aan vrijen op de i ets” 
Over genot, gevoelens en emoties maar toch ook over het spel der liefde met of zonder i ets.

Specii eke muziek over racei etsen is er nauwelijks. De gewone i ets wordt dan nog 
wel eens gebruikt of misbruikt in de muziek. Ik denk dat Kraftwerk de enige band is die een 
ode gebracht heeft aan de wielrennerij. In 1983 brengen zij het nummer Tour de France uit. 
Dit nummer wordt eveneens gebruikt voor het televisieverslag van de Ronde in datzelfde jaar. 
Toch behandelt dit nummer wel de thema’s van de sport: de eindsprint, lekrijden, kasseien, 
hergroeperingen, pelotons, vrienden en vijanden. Ja eigenlijk toch wel prachtig. Toch niet mijn 
muziek, maar toch geeft het een i jn gevoel als muziek de sport zo mooi kan vertalen.

Eigenlijk is het toch ergens heel logisch dat de echte gitaarhelden de i ets niet gebruiken 
als muze voor hun riffs en akkoorden. Bij een gitaar hoort nu eenmaal een geweldige auto of een 
hele stoere motor, die ze dan weer bike noemen en dan zijn we toch weer terug bij de i ets, maar 
dat even terzijde.

Geen gitaarheld, wel een echte songwriter is Tom Waits. Wanneer hij die pen pakt komt er 
altijd wel iets moois uit zo ook in 1982 toen hij de soundtrack schreef voor One from the heart en 
hiermee dus ook de tekst van Broken bicycles. “ Broken bicycles, old busted chains, with busted 
handle bars, out in the rain.” Hij legt hier toch de vinger op de zere plek, want weinig wielrenners 
houden van de regen. 

Kortom weinig songwriters kunnen blijkbaar hun weg vinden in de kleine wereld van het 
wielrennen. Wie weet komt hier ooit nog verandering in. Wie weet is het iets voor PJ om er iets 
mee te doen. 

Toen ik even Googlede vandaag voor het verrichten van wat research kwam ik toch een hele 
leuke parodie tegen. “Lance is King” Ja het is echt waar, dit nummer gaat over Lance. Gezongen 
op de melodie van Dancing Queen. Tja of we dit nu bedoelen als we vragen eens muziek te 
maken over de i ets?
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Zaterdag 4 februari, 17 Domrenners en 5 
Domrensters vertrekken vol goede moed naar 
Alkmaar. Op het menu staat een baanclinic in 
het Sportpaleis Alkmaar. Nog voordat iedereen 
op zijn i ets zit scheurt Sjaak Veken al over de 
baan. Sinds deze A-amateur een gesprek heeft 
gehad met zijn mental Coach JP Dupree heeft 
hij de smaak te pakken. Na de gebruikelijke 
inleiding over veiligheid gaat het pas echt los, 
terwijl de baanmaagden een korte introductie 
krijgen over het baanrennen scheuren de meer 
‘ervaren’ renners alweer over de baan. Als de 
baanmaagden over hun eerste angsten heen 
zijn en zelfs al boven de côte d’azur durven te 
i etsen is het tijd voor een aantal oefeningen ter 
voorbereiding op de sprint. De eerste stap is om 
op het rechte stuk uit je zadel te komen en aan 
te zetten. Stap twee begint al meer op het echte 
werk te lijken, uit het zadel komen om jezelf van 
bovenuit de baan naar beneden te laten vallen 
om vaart te maken. Dit is natuurlijk allemaal 
ter voorbereiding van het echte werk een sprint 
met vliegende start over 250 m. Net als vorig 
jaar was de winnaar bij voorbaat al bekend. 
Oppermachtig ging Jorg van Oostende op zijn 
eigen Dasia met de overwinning aan de haal. 
Een goede tweede was Emiel Joustra. Positieve 
verassing was Arnold Jansen, hopelijk belooft 
zijn derde plaats veel goeds voor komend 
seizoen.  Waar winnaars zijn, zijn natuurlijk ook 
verliezers. Eerder genoemde Sjaak Veken bleek 
al zijn kruit al in de eerste rondjes verschoten 
te hebben. Zijn 15e tijd was toch enigszins 
teleurstellend voor iemand met zijn ambities. Ik 
zou natuurlijk ook nog iets kunnen zeggen over 
de 16e plaats van Chris Ridderbos, maar ik denk 
dat daar inmiddels genoeg over gesproken is.

Het tweede deel van het baandagje 
bestaat altijd uit het stapelen bij de Chinees. 
Traditiegetrouw doen wij dit bij Lin Fa in 
de Bilt. Vanwege het grote aantal mee-eters 
dit jaar bedachten wij in de auto dat het wel 
handig zou zijn om alvast te reserveren. Via 
een informatielijn kwamen we er achter dat er 
maar liefst vijf Chinese restaurants in de Bilt 
zitten. Gelukkig wisten wij dat ‘onze’ Chinees 
aan de Hessenweg zat. Deze extra informatie 
elimineerde alweer drie opties. Een kans van 
vijftig procent dus dat we de goede Chinees 
zouden kiezen. Wij kozen de verkeerde. 
Eenmaal in de Bilt kwamen wij er achter dat 
we de verkeerde Chinees hadden gereserveerd 

en dat de rest van de mee-eters daar inmiddels 
ook al aan de borrel zat. Na het derde bord (het 
was een onbeperkt diner) was iedereen de andere 
Chinees echter alweer vergeten. Verzadigd en wel 
‘bliezen’ we (en vooral onze voorzitter Maarten 
Deenen) de aftocht.
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Uitslagen 250M Vliegende Start 04-02-2006

naam tijd snelheid

1 Jorg van Oostende   15.61 57,66
2 Emiel Joustra   16.11 55,87
3 Arnold Jansen   16.29 55,25
4 Robin van der Kloor 16.47 54,64
5 Ronald Franken   16.47 54,64
6 Stef Schreutelkamp 16.60 53,92
7 Folkwin Hulshof   16.65 54,05
8 Danny van den Deijssel 16.69 53,92
9 Maarten Deenen   16.87 53,35
10 Wouter Caro   16.87 53,35
11 Rogier Alvares   16.96 53,07
12 Joris van Berkel   17.19 52,36
13 Kees Kramer   17.23 52,23
14 Sander Smits   17.23 52,23
15 Sjaak Veken   17.23 52,23
16 Chris Ridderbos   17.86 50,39
17 Matthijs Kuipers   18.09 49,75
1 Aukje Koopmans   18.36 49,02
2 Gerjanne Beijer   18.72 48,08
3 Rian Nijmeijer   19.44 46,30
4 Kim Pfeifer   19.93 45,16
5 Maike Ouwerkerk   20.20 44,55



De  K U I T  van ...

Van wie is deze kuit? Gespierd en behaard. Kan jij zien wie het is? Stuur dan de 
naam van deze Domrenner door naar buitenblad@yahoo.com. 

Onder de juiste inzenders wordt een leuke en handige prijs verloot. Bovendien 
worden alle goede inzenders vermeld in het volgende Buitenblad, en dingen zij mee 
naar de Hoofdprijs; de titel in het Kuiten Kenners Klassement. 



D e  S i n a a s a p p e l

Elke Domrenner heeft een racei ets. We houden 
allemaal van wielrennen. De zaterdagtraining, 
het baandagje of een wedstrijd, het lijkt zo 
vanzelfsprekend dat we onze i ets pakken en mee 
kunnen doen. Maar niet voor iedereen spreekt 
dat voor zich. Een enkele Domrenner laat zijn 
i ets onaangeroerd en komt niet opdagen. Niet 
vanwege de kou, de regen of lamlendigheid, 
maar door blessures of andere belemmeringen. 
Tegen wil en dank zit de gekwetste Domrenner 
thuis, verdrietig en alleen. 

In deze nieuwe rubriek schenken wij 
daarom extra aandacht aan de onfortuinlijke 
leden binnen de vereniging. In ‘De 
Sinaasappel’ interviewen wij, Wouter en Sjaak, 
een Domrenner die al geruime tijd aan de kant 
staat, en verblijden hem of haar met een netje 
sinaasappels. Als eerste hebben wij gekozen 
voor Jonah van der Kloot Meijburg. Dat is 
niet zonder reden, want Jonah heeft namelijk 
Fysiotherapie gestudeerd en weet dus wel wat 
van het menselijk lichaam en blessureleed 
in het bijzonder. Na het afronden van deze 
opleiding is hij begonnen met een verkort 
traject Bewegingstechnologie in Den Haag. Het 
is een leuke opleiding waarin je zowel medisch 
als technisch opgeleid wordt. Naast studeren 
werkt Jonah veel. Gemiddeld werkt hij twee 
diensten per week als masseur in een sauna. 
Ook verdient hij de kost door twee dagen per 
week als fysiotherapeut zijn kunsten te vertonen 
in een i tnesspraktijk. Jonah is een leuke jongen 
van 23 jaar, heeft een ontwapenende lach en 
mooie bruine krullen. Sommige leden zullen 
hem kennen van de Ardennenfoto’s op de 
domrenner-site, waar hij voor het oog van de 
camera een regenworm naar binnen werkt. Dat 
is Jonah ten voeten uit en daarom keken wij 
reikhalzend uit naar dit interview. 

Op een koude vrijdagochtend in februari 
was het zo ver en stonden we met z’n tweeën bij 
Jonah voor de deur. Alblasstraat nummer 12bis, 
een stil zijstraatje in de Utrechtse rivierenwijk. 
Hoewel het nog erg vroeg was, maakte hij een 
uitgeslapen indruk en was meteen zo attent om 
ons een kopje kofi e aan te bieden. Zo hoort het. 
We halen direct de sinaasappels te voorschijn en 
geven ze aan Jonah. De glimlach op zijn gezicht 
spreekt boekdelen; hij houdt van sinaasappels, 
zeker in deze tijd van het jaar. We gaan zitten, 

Jonah schenkt de kofi e in en we beginnen met 
het interview.

Zijn sportverleden
Ik ben ooit begonnen met cricket, omdat een 
vriendje van me daar ook op zat. Al na een paar 
maanden had ik er genoeg van. Ik vond er niks 
aan en snap de regels eigenlijk nog steeds niet. 
Daarna ben ik gaan schermen. Dit heb ik maar 
liefst zeven jaar gedaan en ook nog eens op een 
redelijk hoog niveau. Op vijftienjarige leeftijd 
ben ik overgestapt naar het roeien. Daar was ik 
toen erg serieus mee bezig. Ik deed ook mee aan 
wedstrijden. Dat heb ik tot aan de eerste twee 
jaar van mijn studie gedaan. Doordat ik op een 
gegeven moment last kreeg van mijn knie ben ik 
hiermee in 2003 gestopt. Vervolgens ben ik gaan 
wielrennen. Lekkere bijkomstigheid was dat de 
knieklachten door het i etsen afnamen.
Het wielrennen
Eigenlijk was het i etsen noodgedwongen, maar 
ik vond het al gauw erg leuk. Af en toe i etste ik 
mee met de groep van het Ledig Erf op zondag. 
De eerste keer vergeet ik nooit meer. Het was 
in de zomer van 2003. Ik wist niet dat er bij 
renners van het LE een snelle en een langzame 
groep was, en ik i etste meteen mee met de 
snelle groep. Dat ging zo ontzettend hard dat 
ik echt alles moest geven om het bij te houden. 
Uiteindelijk werd ik op de dijk gelost, helemaal 
kapot, en ben toen samen met een andere jongen 
naar huis gereden. Ik i etste die zomer steeds 
vaker en vond het alsmaar leuker worden. In dat 
najaar ben ik lid geworden van de Domrenner. 
Het roeien verdween naar de achtergrond. Eén 
van de leuke aspecten van het wielrennen vind 
ik dat je het goed zowel individueel als in een 
groep kan doen. Alleen kun je lekker ontspannen 
i etsen en in een groep is het heerlijk om elkaar 
lekker uit te dagen!
Wedstrijden
In het seizoen 2004-2005 was ik van plan 
wedstrijden te gaan rijden voor de Domrenner. 
Ik had een B-licentie aangevraagd. Ik had 
er erg veel zin in en voelde me fysiek sterk. 
Mijn allereerste wedstrijd was in de Midden 
Nederland Competitie, in Vianen. Het ging 
erg goed voor een eerste wedstrijd. Ik kon het 
tempo goed bijhouden en reed l inke stukken op 
kop. Even was ik zelfs kort ontsnapt met Sjaak 
(red.: toenmalig amateur B, tegenwoordig A-
renner). In de laatste ronde ging het plotseling 
iets te hard waardoor ik vlak achter het peloton 
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gei nisht ben. Tijdens die race realiseerde ik 
me dat ik wedstrijdrijden echt heel gaaf vond. 
Na die wedstrijd was het allemaal minder leuk, 
want ik kreeg weer last van mijn knie. Ik denk 
dat de belasting van die wedstrijd iets te zwaar 
was geweest. 
De Knie -1-
Sinds die ene wedstrijd is het dat seizoen 
eigenlijk niet meer goed gekomen. Af en toe heb 
ik het nog wel geprobeerd. Eigenlijk ging het 
steeds hetzelfde: In het begin voelde mijn knie 
een beetje pijnlijk. Na een tijdje, als de spieren 
warm werden, verdween de pijn. Daarna, na 
een uurtje ofzo, kwam de pijn langzaam terug, 
maar dan steeds erger. Teveel pijn om lekker te 
kunnen i etsen. Wat het precies is, weet ik niet. 
Iets met botten in de knieschijf, die niet helemaal 
soepel over elkaar heen glijden. Ik merk ook dat 
het te maken heeft met hoe ik me voel. Als ik 
bijvoorbeeld niet lekker in m’n vel zit, heb ik 
eerder last van knieklachten. Serieus trainen kon 
dat seizoen niet meer, en wedstrijden heb ik dan 
ook niet meer kunnen rijden.
De Fiets
Toch gaf ik de moed niet op. Die eerste 
wedstrijd reed ik op een wat verouderde Giant, 
en ik was al een tijdje van plan om een nieuwe 
i ets te kopen. Ondanks mijn blessure heb ik 
hem in het voorjaar van 2005 toch gekocht. 
Een parelmoerwitte Principia, met de nieuwste 
Ultegra 10-speed. Een schitterende i ets. 
Gekocht bij Dupree, dus perfect afgemonteerd 
en afgeleverd.
De i ets zorgde voor een enorme motivatie om 
het i etsen niet op te geven en te werken aan 
mijn het herstel. Ik geloof ook in krachttraining. 
Krachttraining maakt mijn knieën sterker en 
helpt klachten voorkomen. Ik heb vele uren in 
de i tnessbanken doorgebracht. Af en toe i etste 
ik in de afgelopen zomer met vriendin naar 
mijn schoonouders in het oosten van het land. 
Zij heeft ook een racei ets, maar ons tempo zou 
ik ook op een gewone i ets kunnen rijden. Die 
rustige tochtjes verdroegen mijn knieën steeds 
beter. In de nazomer van 2005 ging het eigenlijk 
wel lekker en ik hoopte dat ik het komende 
jaar weer actief kon gaan wielrennen. Vol 
enthousiasme schreef ik me dit jaar in voor de 
spinning. Mijn B-licentie liet ik doorlopen. 
De Knie -2- 
Tijdens de eerste spinningles sloeg het noodlot 
weer toe. Mijn spini ets stond iets te dicht bij 
de muur. Het warmdraaien deed ik op een vrij 

hoog tempo. Op de een of andere manier ging 
er iets fout, schoot ik los ofzo, waardoor ik met 
mijn knie hard tegen de muur stootte. Omdat 
het traptempo erg hoog lag, kon ik ook niet 
meteen afremmen. Toen is er weer iets in mijn 
knie beschadigd, waardoor ik weer een nieuwe 
blessure kreeg aan mijn andere knie. De 
klachten zijn eigenlijk weer precies hetzelfde. 
Sindsdien durf ik niet al te veel meer van het 
wielrennen te verwachten. 
Herstel
Op dit moment gaat het wel wat beter met 
mijn knie. Ik heb het helaas erg druk. Ik 
ben momenteel hard bezig met mijn studie 
bewegingswetenschappen. Ook ben ik druk 
aan de gang met het klussen in mijn huis. Op 
zich zou ik misschien al wel rustig kunnen 
gaan trainen, maar ik heb er dus weinig tijd 
voor. Bovendien is het weer ook niet al te best. 
Ook merk ik dat als je al een tijd niet meer kan 
i etsen, het contact met de vereniging minder 
wordt. Ik mis eigenlijk iemand die ongeveer 
hetzelfde heeft als ik. Iemand met wie je af en 
toe een stukje rustig kan i etsen, en met wie je 
samen kan werken aan het herstel.
Toekomst
Voor het komend jaar ben ik redelijk 
positief gestemd. Al durf ik geen al te hoge 
verwachtingen te hebben. Maar ik wil het zo 
graag. Kijk dadelijk maar naar mijn i ets, ik 
heb hem nu al bijna een jaar, en heb er nog 
geen 1000 km op gei etst! Hij is nog helemaal 
nieuw. Ik wil i etsen verdomme, het moet 
gewoon!

We merken dat Jonah lichtelijk emotioneel 
wordt, en we besluiten het interview af te 
ronden. Nog even nemen we een kijkje 
naar zijn i ets. Het stemt ons droevig. In het 
rommelhok, verscholen achter lege bierkratten 
en onder een oude deken, staat de gloednieuwe 
Principia van Jonah. Hij wil hem tevoorschijn 
halen, maar het gaat nogal moeizaam. Een 
pedaal blijft steken, een band zit vast, of zit er 
iets tussen de spaken?  Jonah mist de routine. 
Het pakken van zijn i ets is voorlopig nog niet 
vanzelfsprekend…

Wij wensen hem het allerbeste voor het 
komende wielerseizoen.
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Olympische sporters 
helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?

TRIAS 
Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland

Kapelweg 10  3566 MK  Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508

trias.fysiotherapie@12move.nl

Olympische sporters 

When not racing, most elite cyclists walk around in peloton to cut down on wind resistance  



Fietsen voor Congo

Net als vorig jaar organiseerde radio 3 FM dit 
jaar weer een actie voor een goed doel. Dit keer 
was het de bedoeling om geld in te zamelen 
voor de kinderen in Congo, een land waar 
jarenlang een burgeroorlog woedde en waarvan 
de gevolgen nog steeds te zien zijn.

Van de Studenten Wielersport Nederland 
ontving ik een mail met de vraag of de 
Domrenner ook een bijdrage zou willen 
leveren door te i etsen op een tacx op de 
Neude. Aangezien de actie in Utrecht werd 
gehouden en wij als Domrenners niet vies zijn 
van een stukje i etsen (ook al staat de i ets 
zelf stil) ben ik gauw gaan rond mailen om 
enthousiastelingen te vinden die ook wel een 
bijdrage wilden leveren. 

Het enige probleem was dat wij nachtelijke 
uren toebedeeld hadden gekregen, wat dit 
wel enigszins bemoeilijkte. Gelukkig was 
het resultaat uiteindelijk zeven Domrenners: 
Gerjanne, Robin, Barend, Jorg, Matthijs, Jan 
Willem en Kim. Vanaf 23.00 op 22 december 
waren wij aan de beurt tot 02.00. Jan Willem 
nam een heel vroeg uur voor zijn rekening, 
hij zou van 06.00 tot 07.00 op vrijdagmorgen 
i etsen.

Om precies 23.00 begonnen Gerjanne, Robin 
en Kim te trappen en dat viel nog best tegen. 
De i etsen stonden onder warme lampen 
waardoor je het binnen no time bloedheet had 
en het i etsen zelf was ook nog aardig pittig te 
noemen. Na een uur namen Barend en Jorg 
het stokje over van Gerjanne en Robin. Kim 
wilde nog wel even blijven zitten, maar er was 

inmiddels een klas gearriveerd van 
een middelbare school uit Zeist waar 
een i ets aan afgestaan moest worden, 
dus werd Kim ook overgenomen. Jorg 
en Barend deden zeer goed hun best 
om de kilometerteller overuren te laten 
draaien. Edy, de eigenaar van Ledig 
Erf kwam ook eens even kijken en 
was van mening dat Jorg en Barend 
wel een biertje konden gebruiken…
het resultaat heeft iedereen kunnen 
bewonderen op de site. Matthijs was 
inmiddels ook gearriveerd en heeft 
toen ook het nodige weggetrapt. 
Ofi cieel was onze beurt om 2 uur 
afgelopen, maar Robin en Gerjanne 
hadden de smaak zo goed te pakken 
gekregen dat ze nog even door zijn 
gegaan!

Uiteindelijk heeft de  i etsactie van 
alle SWV’s meer dan 2000 euro 
opgebracht. De Domrenner was door 
SWN gevraagd dit bedrag op zaterdag 
de 24ste op de Neude te overhandigen 
IN het Glazen huis aan de DJ’s van 3 
FM. Helaas bleek dit uiteindelijk niet 
meer om het lijf te hebben dan de 
enveloppe door een gleuf in het raam 
te schuiven…maar dit evenement 
heeft hoe dan ook goede publiciteit 
voor de Domrenner opgeleverd. En dat 
terwijl we ook nog eens een bijdrage 
hebben geleverd aan een goed doel! 
Mooier kan het niet.

Kim Pfeifer
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Snookeren met Bridging Barend!

Leden van de Domrenner hebben naast 
wielrennen vaak nog andere passies en 
tijdsbestedingen. Zo ook Barend Rip! 
Barend is al jarenlang trouw lid van de 
Domrenner. Hij toont zijn gezicht op elke borrel 
en heeft al enkele jaren een amateur-B licentie 
waarmee hij weinig doet. Door jaar in jaar uit 
toch weer een licentie te nemen blijkt echter 
dat Barend een enorme passie heeft voor het 
wielrennen. Hij doet niet graag afstand van het 
voor hem zo symbolische plastic kaartje. 
In de winter crosst Barend door de bossen 
en in de zomer toert hij rond in een 
wereldkampioenenshirt van Raleigh. Barend 
is meestal goedgehumeurd als hij de wegen 
onveilig maakt. Soms moppert hij er echter l ink 
op los, bijvoorbeeld als een route die hij in zijn 
hoofd heeft zitten niet gereden wordt. 

Nu gaat het eens een keer niet over i etsen. Eén 
van Barend’s andere grote hobby’s is namelijk 
snookeren. Al enkele malen heb ik met hem een 
potje snooker op het grote, groene kleed mogen 
spelen. 

Voor wie het niet weet, snooker is hét 
moeilijkste en leukste biljartspel waarbij op 
een enorme speeltafel kleine ballen in kleine 
pockets moeten worden ‘gepot’. De regels zal ik 
niet gaan uitleggen, dat wordt een te technisch 
verhaal. Waar het op neerkomt is dat snooker 
een tactisch steekspel is tussen twee gladiatoren 
en het speelt zich allemaal zeer overzichtelijk 
af op een paar vierkante meter. Naast het potten 
van ballen speelt het spelen van verdedigende 
ballen een belangrijke rol in het snookerspel. 
Met het neerleggen van een goede snooker kun 
je je tegenstander dwingen fouten te maken die 
jou vervolgens punten opleveren. 

Terugkomend op het potje met Barend kan 
geconcludeerd worden dat Barend snookert 
zoals hij i etst. Snel en temperamentvol namelijk. 
Iets wat mij aanspreekt, omdat ik ook ervaring 
heb met tegenstanders die in een frustrerend 
langzaam tempo de ballen wegstoten. Onze 
wedstrijd wordt op 6 januari gespeeld bij Ozebi 

aan de Biltstraat. Tafel 12 is door ons uitgekozen 
als speeltafel. Het is een “snelle” tafel, waar we 
vaker onze kunsten op vertonen. Met de snelheid 
van de tafel dient rekening te worden gehouden 
bij het inschatten van waar de witte speelbal moet 
stoppen. Tafel 12 staat ook wel bekend als één 
van de moeilijkere snookertafels van Ozebi om 
op te spelen. Dit vertalen wij in een uitdaging 
waar we niet voor weglopen. 

Het eerste frame beginnen we rustig. Onder het 
genot van een kopje kofi e praten we wat en we 
zijn van mening dat de combinatie wielrennen 
en snookeren uitstekend is. Het ontspannen 
karakter van snooker kan worden gezien als 
de ideale voorbereiding op een hectisch nieuw 
wielerseizoen. Door teksten van Racoon en James 
Blunt heen klinkt het getik van snookerballen die 
elkaar toucheren.  

De wedstrijd wordt gekenmerkt door over 
het algemeen matig spel, afgewisseld met 
schitterende ballen. Ik excelleer in het nemen 
van barslechte break-off shots. Barend heeft 
moeite met het scoren van gekleurde, veel punten 
tellende, ballen. Interessant is frame drie waarin 
nog slechts één bal op tafel ligt. Degene die deze 
bal scoort wint! Barend krijgt een niet te missen 
kans. Hij mist….. De druk is te groot en hij 
weet er geen raad mee. Stampvoetend smijt hij 
enkele Brabantse scheldwoorden door de zaal. 
Een groepje bejaarden, dat enkele tafels naast 
ons heeft bezet, kijkt met een afkeurende blik 
onze kant op. Uiteindelijk weet ik de belangrijke 
zwarte bal te maken, waardoor de tussenstand 3-0 
wordt. Het gaat nog even zo door en na dik twee 
uur is de eindstand 5-0. Harde cijfers, maar op 
zich doen ze er weinig toe. Belangrijker is dat het 
een gezellige middag is geweest en dat is zeker 
gelukt! Snel nog eens doen.

Wouter. 
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Al meer dan 65 jaar een kwaliteitszaak 
Eigen fabrikaat i etsen, op maat en naar wens gebouwd

topservice, snel en bekwaam
1e klas i etsen

Amsterdamsestraatweg 414 a-b-c
3551 CX Utrecht tel. 030 - 244 19 71 info@sneltweewielers.nl

Het hoogste goed, wat wielrennen betreft dan, 
lijkt mij zelf op de i ets zitten. Een goede tweede is 
kijken hoe anderen i etsen. Een tv-uitzending van 
een spannende beklimming van de Alpe d’Huez 
of de Galibier in de Tour kan het bij mij winnen 
van het eigenhandig bedwingen van de Amerongse 
Berg.

Fietsen en kijken naar i etsen, dat is één. 
Dan krijg je nog al het overige: boeken over om 
het even welke gele-truidrager, encyclopedieën 
vol met statistieken, romans. Door een boekje van 
Mart Smeets ben ik enige tijd geleden vrij huiverig 
geworden jegens alle aan wielrennen gerelateerde snit. 
Smeets schrijft zoals hij presenteert: zeli ngenomen 
en met de pretentie een alleswetende kenner te zijn. 
Dit boekje, een roman over een i ctieve touretappe,  
geeft je mee dat Smeets wél ‘het wielrennen’ beleeft 
heeft, en jij als eenvoudige lezer niet. Wat het leesleed 
nog enigszins verzachtte was de prachtige foto op de 
cover.  

Nu is dit vooroordeel al weggenomen door 
Tim Krabbé, die met De Renner ook een boek over 
wielrennen schreef. In tegenstelling tot Smeets geen 
Tourverhalen, Krabbé laat je helemaal opgaan in een 
door hemzelf gereden amateur-wedstrijd in Frankrijk. 
Uitgebreid gaat hij in op zijn voorbereiding, het 
kiezen van de juiste kransjes, het taxeren van zijn 
opponenten. En dan de koers zelf: je voelt hoe 
Krabbé naar zijn concurrenten loert, hoe hij klimt 
en hoe hij de koers beleefd. Precies wat een roman 
over wielrennen behoort te doen: als lezer beleef je 
een koers tot in detail mee, terwijl Krabbé deze zelf 
nota bene al 30 jaar geleden gereden heeft.Had ik nu 

dit boek niet gelezen, dan was ik nu wel 
overtuigd geraakt dat ‘het’ kan: de heroïek 
en beleving uit de wielersport  terugbrengen 
in andere vormen als boeken of theater. En 
wel door ‘Fiets’, het theaterstuk dat wij 
als Domrenners bezochten. Uitgevoerd 
door Drie Ons, geschreven door Peter 
Winnen. De sfeer van de Tour werd vrij 
treffend neergezet, op het karikaturele af. 
Juist daardoor was alles vrij herkenbaar: 
het klassieke thema van een onttroonde 
kampioen en de nieuwe kampioen in 
wording, de wat onoverzichtelijke Franse 
televisie, het commentaar vanuit de 
huiskamer. Misschien het leuke was nog 
wel de vindingsrijkheid ij de ‘special 
effects’; De franse televisie, op een scherm 
te zien, werd live gemaakt: één supporter 
en een handvol attributen lijken op het 
scherm een menigte zoals je ze op tv ook 
ziet, wanneer de Alpe d’Huez bedwongen 
wordt. Het hemeldecor in de nachtmerrie 
van de ontroonde kampioen, ook op het 
scherm te zien, was in werkelijkheid 
een knutselwerkje ter grootte van een 
schoenendoos.

Hoewel dit alles uiteindelijk 
toch slechts een benadering is van ‘het 
tourgevoel’, heeft een één groot voordeel: ‘Fiets’ het 
kan elke avond gespeeld worden. In de echte Tour wil 
het nog wel eens gebeuren dat een of andere Texaan 
zeven jaar lang alle heroïek in de kiem smoort. 
Matthijs Kuipers
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Lancering:

Het “Duizelingwekkende 
Domrennerspel”

Spanning en sensatie worden hierbij 
gegarandeerd……. Het gaat dan toch echt 
gebeuren! Binnen de Domrenner wordt voor 
het eerst in haar bestaan een heus wielerspel 
geïntroduceerd. De zogenaamde kenners van 
het hedendaagse professionele cyclisme binnen 
de Domrenner kunnen hun slag slaan!! 
Van maart t/m oktober 2006 kunnen leden van 
de Domrenner meestrijden voor een mooie prijs, 
die te zijner tijd door de BuitenBlad redactie 
uitgezocht wordt. 
Doe mee, en ga de strijd aan met je clubgenoten. 
Wie de eerste plaats binnenhaalt wacht eeuwige 
roem! 

Hoe doe ik mee?
Deelname aan het Duizelingwekkende 
Domrennerspel is alleen mogelijk voor leden 
van de Domrenner. Om de prijzen, waarvoor 
(mede) wordt gestreden, te kunnen i nancieren 
wordt om een bijdrage van slechts 5 euro 
gevraagd voor deelname aan het spel. 
Voor deze vijf eurootjes heb je een heel seizoen 
lang plezier. Het wordt nog leuker om de grote 
wedstrijden te volgen als de renners die door jou 
zijn uitgekozen overwinningen gaan pakken. 
Daarnaast is het een hele eer om tijdens de 
volgende ALV de “DDS-trofee” in ontvangst te 
mogen nemen!
Stuur je tien renners uiterlijk vóór 1 
maart naar het volgende e-mail adres: 
woutercaro@yahoo.com. De minimale kosten 
van 5 euro voor je dei nitieve inschrijving kun 
je overmaken op het rekeningnummer van 
USWV de Domrenner (8664695), o.v.v. “DDS 
2006”. Mensen die te laat zijn met inschrijven 
kunnen dit jaar niet meer meedoen aan het 
DDS-spel! Dit geldt voor zowel het aanleveren 
van je team, bestaande uit tien renners, als voor 
het overmaken van vijf euro. 
De drie leden die aan het eind van het seizoen 
de meeste punten hebben gescoord krijgen een 
prijs. Bij een gelijk aantal punten wordt geloot. 

DDS 2006 gaat alleen door bij een minimaal 
aantal inschrijvingen van vijftien personen! Bij 
minder deelnemers vindt de redactie het niet 
de moeite waard tijd en energie in het spel te 
steken.

Hoe werkt het DDS-spel?
Uit een lijst van 270 wielerprofessionals (zie 
bijlage) worden tien renners geselecteerd die 
voor jou als “ploegleider” punten in de wacht 
kunnen slepen in een bepaald aantal koersen. 

De renners, zoals vermeld in de excel-sheet, 
worden uitgedrukt in een bepaalde waarde (= 
het aantal UCI-punten dat in de vierde kolom 
van de lijst vermeld staat). Op basis hiervan kan 
vastgesteld worden wie “dure” renners zijn en 
wie “goedkoper”. 
Verondersteld mag worden dat coureurs met 
veel UCI-punten, op basis van eerdere prestaties 
en resultaten verkregen, goede renners zijn die 
ook dit jaar weer veel kunnen gaan scoren. Een 
garantie is dit echter niet. Het is immers zo maar 
mogelijk dat Boonen of Di Luca dit jaar aan de 
druk ten onder gaan en compleet door het ijs 
zakken…..
Het is de kunst om je team zodanig te formeren 
dat zowel ronderenners als eendagscoureurs goed 
vertegenwoordigd zijn. Tevens moet rekening 
worden gehouden met bepaalde klimmers-, 
sprinters- of tijdrijderscapaciteiten, die van pas 
kunnen komen in de wedstrijden waarin punten 
gescoord kunnen worden. 
Helemaal ideaal is het als blijkt dat je de perfecte 
gok in je team te hebben zitten. Hét talent dat dit 
jaar voor jou alle remmen los gooit en gaat scoren 
in de  lastigste wedstrijden! 
Houdt er namelijk rekening mee dat zeer 
waarschijnlijk veel van de eventuele deelnemers 
iemand als Boonen of Ullrich in de ploeg 
opnemen. Hiermee wordt het verschil dus niet 
gemaakt……. Durf een gokje te nemen, wil 
ik iedereen aanbevelen. Wie weet wordt het 
beloond….?! 
Belangrijk om rekening mee te houden is dat 
de tien renners die je voor één maart bij mij 
inlevert de renners zijn die het hele seizoen voor 
jou moeten schitteren!! Het is bijvoorbeeld niet 
mogelijk tussentijds een coureur te in te ruilen 
voor een ander, gedurende het seizoen. Het is dus 
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aan te bevelen renners in je ploeg op te nemen 
die er een heel seizoen kunnen “staan”. Met 
pech door ziekte, valpartijen, echtscheidingen, 
enzovoort wordt geen rekening gehouden. Er zijn 
al met al risicofactoren aan het spel verbonden. 
Probeer ook hier rekening mee te houden in je 
selectieprocedure.

Een beperkt budget  Een beperkt budgetEen beperkt budget
Om het niet te makkelijk te maken en te 
voorkomen dat iedereen de eerste tien renners uit 
de lijst neemt, is er gekozen voor een budget, dat 
niet mag worden overschreden! De grens hiervan 
is vastgesteld op 10.000 UCI-punten. Het aantal 
UCI-punten per renner is terug te vinden in kolom 
vier van het excel-bestand. 
Iemand die zijn of haar ploeg samenstelt en 
boven dit maximum aantal punten zit, wordt niet 
als deelnemer van DDS-2006 erkend! Maak dus 
gebruik van een calculator bij het maken van je 
sommetje. 

Het is theoretisch mogelijk op 9.999 UCI-punten 
uit te komen. Het maximale wordt dan uit je 
selectiecriteria gehaald, zo lijkt het. Echter, je kan 
er ook voor kiezen tien renners te kiezen die in 
totaal niet boven de 8.000 UCI-punten uitkomen. 
Deze keuzevrijheid maakt het nog uitdagender 
dan het al is!! 
Het behoort verder tot de mogelijkheden dat je 
vier renners uit de top tien selecteert. Dit houdt 
echter in dat je de overige zes waarschijnlijk uit 
de onderste regionen van de lijst moet halen. 
Verder zijn er geen regels gebonden aan de 
totstandkoming van je team, behalve dat je dus 
verplicht bent tien renners in je ploeg op te 
nemen. Bij inlevering van minder dan tien namen 
geldt eveneens dat je niet meer aan het spel mee 
mag doen…. 

Welke wedstrijden tellen mee?
Aangezien er een divers aantal wedstrijden 
meetelt om de strijd wie zich binnen de 
Domrenner de beste wielerkenner mag noemen, 
is het aan te bevelen hier terdege rekening mee te 
houden bij het samenstellen van je ploeg. 
Zo zijn er namelijk coureurs voor de klassiekers 
(type Boogerd, BoogerdBoogerd Rebellin, Bettini), ofwel de 
ééndagsrenners. Daarnaast zijn er renners die zich 
het rondewerk als specialiteit hebben aangeleerd. 
Hierbij kan worden gedacht aan renners als 
Ullrich, Mancebo en Basso. In een grote ronde 

zijn meer punten te verdienen dan in een 
klassieker, dus ook dit is een aandachtspunt om 
rekening mee te houden.
Verder is het, zoals gezegd, belangrijk om 
aandacht te besteden aan de verschillende 
disciplines in het wielrennen zoals tijdrijden, 
sprinten en klimmen. Niet in elke wedstrijd 
komt elke specialiteit even goed van pas. 
Om het spel nog leuker te maken, lijkt het de 
redactie leuk als de mensen die aan het spel 
besluiten deel te nemen hun team een naam 
geven. Met behulp van een originele naam 
voor je ploeg is het mogelijk je bij voorbaat 
te onderscheiden van de concurrentie en een 
psychologische voorsprong nemen op andere 
Domrennertjes! 

Op de volgende pagina staat de lijst met 
wedstrijden die worden meegenomen
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Om het spel nog leuker te maken, lijkt 
het de redactie leuk als de mensen 
die aan het spel besluiten deel te 
nemen hun team een naam geven. Met 
behulp van een originele naam voor je 
ploeg is het mogelijk je bij voorbaat te 
onderscheiden van de concurrentie en 
een psychologische voorsprong nemen op 
andere Domrennertjes! 



WedstrijdWedstrijd Wanneer Soort wedstrijdSoort wedstrijd
Parijs - NiceParijs - Nice 5 – 12 mrt. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

Tirreno Adriatico 8 – 14 mrt. Rittenwedstrijd

Milaan - San Remo 18 mrt. Klassieker

Ronde van Vlaanderen 2 apr. Klassieker

Ronde van het Baskenland 3 – 7 apr. Rittenwedstrijd

Gent - WevelgemGent - Wevelgem 5 apr. Semi-klassieker 

Parijs - RoubaixParijs - Roubaix 9 apr. Klassieker

Amstel Gold race 16 apr. Klassieker

Waalse pijl 19 apr. Semi-klassieker 

Luik - Bastenaken - Luik 23 apr. Klassieker

Ronde van Romandië 25 – 30 apr. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

Giro d’Italia 6 – 28 mei Grote Ronde

Dauphiné Libéré 4 – 11 jun. 4 – 11 jun. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

Ronde van Zwitserland 10 – 18 jun.10 – 18 jun. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

Tour de France 1 – 23 jul.1 – 23 jul. Grote Ronde

HEW Cyclassics 30 jul. Klassieker

Ronde van Duitsland 1 – 9 aug.1 – 9 aug. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

Clasica San Sebastian 12 aug.12 aug. Klassieker

Eneco Tour 16 – 23 aug.16 – 23 aug. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

Vuelta a Espana 26 aug. – 17 sep.26 aug. – 17 sep. Grote Ronde

Ronde van Polen 4 – 10 sep. RittenwedstrijdRittenwedstrijd

WK tijdrijdenWK tijdrijden 21 sep. WK

WK wegwedstrijd 24 sep. WK

Zürich MetzgeteZürich Metzgete ? Klassieker

Parijs - ToursParijs - Tours 8 okt. Klassieker

Ronde van LombardijeRonde van Lombardije 14 okt. Klassieker

DDS 2006 Wielerkalender

Dus Nogmaals: Doe mee aan het Duizelingwekkende Domrennerspel en lever je 
team in bij Wouter Caro, woutercaro@yahoo.com en doe mee om de mooiste 
prijzen!!!
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Als Domrenner kan je geheel gratis en vrijblijvend 
een offerte voor een i ets laten maken bij

Cycles Dupree

Cycles Dupree
Croeselaan 98

Utrecht
030 2932592

(van tevoren afspraak maken)

Al jarenlang de grootste sponsor en trouwe supporter



Over Glorieuze Bergen

We keren terug. Terug naar de zomer van 
‘97. Vader en moeder zijn op vakantie, zus 
is aan het werk op vlieland, de kat is thuis, 
en Klaas, Klaas is net terug van vakantie. 
Na veel pizza, disco en lambrsuco in het 
noorden van Italie heeft hij het rijk alleen, 
in het noorden van nederland. Vanuit de 
omringende dorpen komen vriendjes langs 
om de vrijheid te vieren, geen ouders, geen 
grenzen, alleen maar doen wat je wil.

Doe wat je wil.

In de zomer van ‘97 betekent dat voor 
ons: uitslapen, uitgebreid ontbijten, de 
edah opzoeken met lege kratjes, terug 
met volle kratjes, frikandellen bakken en 
door al het geouwehoer heen kijken we de 
tour van ‘97. De tour van Ulrich, piepjong, 
onverslaanbaar. Smeets vraagt zich luid op 
af wie deze jongegast de komende jaren 
van de gele troon kan stoten, “little did he 
know”.
Een van de vriendjes die tijdens deze 
zomer veelvuldig bij Klaas over de vloer 
komt is Wouter, voor de meeste bekend 
als Wouter Caro. Als jonge hond zweept 
Wouter de sfeer in huis op van hoogtepunt 
naar hoogtepunt. Hij drinkt, hij dolt, 
schreeuwt en danst, bakt frikandellen en 
met soep en...

... en is gegrepen door Jan. Geïnspireerd, 
Wouter weet wat hij wil. Daadkrachtig pakt 
hij de ouwe i ets van zijn vader uit het hok 
en begint aan een nieuw leven, een droom 
van geel omrande bergen, zilver, goud 
haast paars bergtoppen, hordes mensen 
die je aanmoedigen, camera’s, vrouwen, 
aandacht, afzien en sterven als een held. 
Ergens in de droom, in de mythe schuilt 
een kern van waarheid.

Negen jaar later.

Wouter speelt in een korte impressionistische 
wielerdocumentaire van Klaas. Samen 
met Joris van Berkel is hij te zien op de 
Nedereindse berg, l its hij voorbij tijdens 
een wedstrijd, horen we hem vertellen over 
zijn passie voor wielrennen.

De docu is een verzameling van beelden 
en indrukken over wielrennen door de ogen 
van een buitenstaander. Naar voren komen 
een aantal typische wielerelementen, zoals 
de mentaliteit, het afzien en het mythisch 
karakter van de wielercultuur. Kenmerkend 
voor de wielercultuur is dat het verleden, 
net als de intro van dit stukje tekst, een 
gouden randje draagt. De wielersport is sterk 
vebonden met een verhalende traditie. Kijk 
maar eens naar de talrijke wielerboeken 
die op de markt verschijnen. Ros, Nelissen, 
Smeets, Krabbe, Wuyts en Winnen zijn 
slechts het topje van de ijsberg.
De wortels van de glorieuze wielervertellingen 
liggen verborgen in een tijd dat camera’s 
noch helikopters een blik konden werpen op 
de verreden koers. De hele strijd was voor 
het publiek alleen toegankelijk in die ene l its 
dat de renners voorbij kwamen. De ganse 
strijd was in feite onzichtbaar, juist daarom 
was het de schrijvende pers gegeven om 
ook de meest slopende saaie koers tot een 
epos te doen uitgroeien. De schitterende 
documentaire ‘Tour des Legendes’ (2003) 
van Erik van Empel geeft een impressie 
van hoe het ongeziene, onbekende door 
de verbeeldingskracht tot een legende kan 
worden verheven. Door middel van oud 
i lmmateriaal, interviews en animaties komt 
het verleden tot leven. Is dan datgene wat in 
het verleden gezocht wordt, heroïek of wat 
het ook mag zijn, in het heden niet meer te 
traceren?

Stomme vraag, want waarom is een 
zestienjarige in de zomer van ‘97 geïnspireerd 
om te gaan i etsen? Het antwoord is JAN, 
zichtbaar tot op het bot terwijl hij voor de ogen 
van de hele wereld laat zien wat heldendom 
is. Niet te beschrijven.

Claes

NB: Iedereen die geïnteresseerd is in het 
werk van Klaas kan dit natuurlijk bezichtigen! 
De cd-rom ligt nu bij Joris van Berkel, alwaar 
het i lmpje afgehaald kan worden.
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JOOST  MAG HET WETEN
Joost mag het weten. Nou nou, en of ik het 
geweten heb. Ik ben blij dat ik een gigabyte aan 
opslagruimte heb in mijn mailbox want er is 
massaal op mijn oproep uit het vorige Buitenblad 
gereageerd. Ik hoef dan ook niet creatief te zijn 
om deze column weer invulling te geven. Daar 
hebben jullie dus voor gezorgd. Ik zou dan ook 
graag een staande ovatie willen voor jullie. Klap, 
klap, klap, klap, klap en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . klap!!!

Er zijn nog al wat reacties binnen 
gekomen naar aanleiding van de kleur van de 
laatste editie van het Buitenblad. Na ongeveer 
20 gele edities is er namelijk besloten om de 
kleur eens te veranderen. En niet in zomaar een 
kleur. Er is na een lang overleg gekozen om 
voor de andere clubkleur, naast geel, te kiezen. 
En zoals we allemaal weten is deze kleur blauw. 
Toch waren niet alle reacties positief op de 
spontane kleurverandering. Het Buitenblad is 
namelijk geen kameleon die zomaar van kleur 
kan veranderen. Ach ja, het Buitenblad is ook 
van redactie veranderd, daar hebben we ook geen 
negatieve reacties op gehad. Toch zal ik proberen 
uit te leggen waarom we voor een blauwe kaft 
gekozen hebben. 

Blauw is naast een kleur die we allen op 
ons wielershirt dragen ook een kleur met een 
diepe betekenis. Bij blauw moet je natuurlijk 
meteen denken aan water, aan de zee. Wanneer 
je op een boot staat en in het water tuurt kun je je 
altijd afvragen wat er nu zich onder het oppervlak 
afspeelt. Hoe diep is het hier, zitten er gevaarlijke 
vissen of ligt er een mooie vergeten schat? Je zult 
het echter nooit te weten komen zonder in het 
water te duiken. Je kunt het namelijk niet zien, 
je kan alleen maar gissen. Je moet je gedachten 
overlaten aan je fantasie. Deze i losoi e kan nu 
dus ook toegepast worden op het Buitenblad. Je 
ziet alleen die blauwe kaft. Maar wat zou erin 
staan, wat is de centerfold, wat zijn de quotes, 
wat zijn de verhalen deze keer? Je zult het nooit 
te weten komen zonder eerst het Buitenblad open 
te slaan en het te lezen. Daarnaast straalt blauw 
een gevoel van kalmte en rust uit. Het is niet 
voor niets dat de heer de Bouvrie je slaapkamer 
altijd blauw zal laten verven. Wanneer je na een 
intensieve training of wedstrijd thuiskomt zal het 
Buitenblad alleen al door zijn voorkomen je de 
welverdiende rust geven. Een andere betekenis 

van blauw is macht. En macht is wat we 
allemaal willen hebben, en zeker in een peloton 
dat hard op de i nish afraast. Wanneer ik even 
verder zou googlen zou ik zo nog 1000 redenen 
kunnen opnoemen waarom we voor de kleur 
blauw hebben gekozen. Ik zou ook zo 1000 
redenen kunnen vinden waarom het geel had 
moeten blijven. Maar wij, als redactie, vonden 
gewoon dat het blauw moest zijn. Dus ik kan 
er lang en kort over praten, dat heeft geen zin. 
Soms moet je dingen accepteren zoals ze zijn, 
net als een ongelukkige val tijdens een training, 
een lekke band, een onvoldoende, wanbetalers, 
deadlines of een tikfoud. En zo zal ook iedereen 
een blauw Buitenblad moeten accepteren. Punt 
uit.

Tot zover mijn reactie op de reacties van 
jullie (deze gingen namelijk alleen maar over de 
kleur van het buitenblad). 

Tegen de tijd dat het BB bij iedereen 
op de deurmat ligt zijn de Olympische Spelen 
alweer lang achter de rug. Vier weken van 
overwinningen, nederlagen, afzien, slechte 
starters, goede einden, en medailles. Bling bling 
is in de mode. En dat blijkt tijdens het Olympisch 
toernooi maar weer eens. Iedereen wilde zo’n 
blinkende donut hebben. Maar voor slechts 
enkelen is dit geluk weggelegd. Maar meedoen 
is dan ook belangrijker dan winnen. Dit is ook 
mijn insteek bij de Domrenner. Ik heb het idee 
om een keer een koers, tijdrit of sprint te winnen 
al lang opgegeven. Vandaar dat ik ook niet van 
mezelf verwacht dat ik iedere training voorop 
moet rijden, en iedere spinningles aanwezig 
moet zijn. Ik ga dan ook nooit met lood in de 
schoenen naar een training. Als ik maar mee 
kan doen. Eigenlijk kun je de Domrenner dus 
zien als een soort Olympische Spelen. In plaats 
van iedere vier jaar een toernooi hebben wij 
iedere vier weken een borrel met het Ledig Erf 
als Olympisch dorp. Het is toch een feest voor 
iedere sporter om in zo’n vereniging te zitten.

Dan wil ik nu aan het einde van mijn 
column iedereen wederom oproepen om zijn of 
haar reacties naar mij op te sturen via de e-mail. 
Dit is joost.vanhelvert@gmail.com. Hopelijk 
niet zo massaal als de vorige keer, want ik 
zag echt door de spaken het wiel niet meer. 
Dames en heren, ik houd het bij deze weer voor 
gezien. Er valt namelijk nog erg veel te lezen dit 
Buitenblad. 

Was getekend: Joost “de deadline” van Helvert   
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Bijna aan het einde van het BB alweer een 
nieuwe rubriek: “De i ets van”. In deze rubriek 
kunnen de meest exhibitionistisch ingestelde 
leden iets kwijt over hun materiaal. Om één en 
ander ordentelijk te laten verlopen zal ik, Kees 
Kramer, zelf elk Buitenblad iemand een paar 
vragen stellen over zijn of haar i etsen.

Vandaag spreken we Jorg van Oostende. Van 
hem is bekend dat hij meer dan één barrel heeft 
dus ik vraag hem wat voor i etsen hij heeft en 
of hij erbij wil vertellen waarom hij deze i ets 
heeft gekocht.
“Ik heb vier complete i etsen en wel:
Een zwart-zilvere‘van Hoeijen’ Altec2+  
wegi ets. Ik was op zoek naar een degelijke 
i ets die tegen een stootje zou kunnen en toch 
lichtgewicht zou zijn. Dit is voor mij belangrijk 
omdat ik er veel verschillende koersen mee 
wil rijden. Van Belgische kasseienkoersen tot 
klimkoersen.
Een paars-blauwe Empella Boni re (als het 
paard van Ankie..) crossi ets. Om in de winter 
l ink door te trainen moest er een i ets komen 
waarmee je lekker in het bos kan trainen. Dit 
is afwisselender dan de hele winter op de 
weg trainen. Omdat ik in het bos wel lekker 
door wilde kunnen i etsen is het een crossi ets 
geworden en geen mountainbike.
Een geel-zwarte Dasia baani ets. Op de 
wielerbaan rijden vind ik een aparte ervaring. In 
de winter probeer ik dit één keer in de week in 
Alkmaar te doen. De baani ets wordt gekenmerkt 
door zijn eenvoud. Op de baani ets zitten geen 
overbodige onderdelen zoals remmen(op de 
baan wordt niet geremd waardoor je prima leert 
sturen).
Een matgroene Principia RSL tijdriti ets. Deze 
is alleen voor speciale gelegenheden. Het enige 
doel van deze i ets om het parkoersrecord wat 
Geert heeft neergezet op de tijdrit Werkhoven-
Vechten een keer uit de boeken te rijden.

Ik vraag Jorg om de onderdelen van zijn i etsen 
in iets meer detail te beschrijven, vooral het 
materiaal en de prijsklasse interesseren mij.
“De van Hoeijen is mijn nieuwste i ets. Zo 
nieuw zelfs dat ik hem nog niet heb op het 
moment dat ik dit stukje aan het typen ben. 
Het moet in ieder geval een topklasse-racei ets 
worden van aluminium met een full carbon Look 
voorvork van maar 295 gram. Verder wordt de 
i ets afgemonteerd met Shimano Dura-Ace 

omdat ik geen compromissen wil sluiten op de 
kwaliteit van de i ets. De wielen die er prachtig in 
gaan passen zijn de Mavic Cosmic Carbones die 
ik afgelopen jaar al heb aangeschaft. Het gewicht 
van de i ets zal ongeveer 7,5 kilo zijn en de prijs 
zoals hier omschreven ongeveer 3500 euro.
De Empella- Crossi ets is geen technisch wonder. 
Het frame is log en zwaar. Dit moet echter omdat 
er in het bos behoorlijk veel krachten op komen 
staan. Het relatief hoge gewicht(ruim 9 kilo) 
van de i ets is in het bos echter geen probleem. 
De Empella heb ik tweedehands aangeschaft en 
kostte toen 800 euro.
De Dasia heeft vooral een heel stijf frame wat op 
de baan erg belangrijk is. Het frame van de i ets is 
niet erg licht maar omdat er zo weinig onderdelen 
op de i ets zitten is deze toch erg licht(ongeveer 7 
kilo). De naam Dasia komt van een i etsenwinkel 
uit Haarlem die veel baani etsen maakt. De Dasia 
heb ik tweedehands gekocht en koste toen 850 
euro.
De Principia tijdriti ets heb ik overgenomen 
van een ploegmaat bij WV Eemland, waar ik 
nu wedstrijden voor rijdt. De i ets heeft een 
aërodynamisch stuur wat bij tijdritten erg 
belangrijk is. Het Deense merk Principia staat 
bekend om zijn lichte aluminium frames. Ook dit 
frame is erg licht. De kleur van de i ets is vreemd 
groen. Ik ben er nog steeds niet over uit of dit een 
mooie kleur is…”

Ik slik. Jorg ziet de verbazing in mijn ogen stijgen 
en legt uit:
“Over het algemeen wil ik alleen het beste 
materiaal op mijn i etsen hebben binnen de 
grenzen van het redelijke. Als ik een keer een 
slecht resultaat bij elkaar i ets, dan wil ik niet 
mijn materiaal de schuld kunnen geven maar dan 
ligt het dus compleet aan mijzelf. Dit betekent 
wel dat het i etsen een dure hobby, of beter 
gezegd levensstijl, is.”

Een nieuwe i ets, je zult ermee wel in je nopjes 
zijn?
“De kleurstelling heb ik zelf ontworpen en het 
is even afwachten wat het uiteindelijke resultaat 
is. Een i ets hoort echter niet alleen mooi te zijn, 
maar vooral gewoon lekker en ‘strak’ te i etsen. 
Ik ga de i ets dan ook nog meer waarderen 
wanneer ik er een aantal goede resultaten op heb 
behaald. Mijn grootste schrik op dit moment is 
dat ik op een nieuwe racei ets niet meer hard kan 
i etsen. Alhoewel ik inzie dat dit een psychische 
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onvolkomenheid is, vind ik het belangrijk dat ik vertrouwen krijg in mijn i ets. Als ik voor een 
wedstrijd op een exact identieke i ets zou stappen als de mijne zou ik vanwege een gebrek in 
vertrouwen waarschijnlijk geen goede wedstrijd rijden. Dit is ook waarom ik mijn i ets geregeld 
gedeeltelijk uit elkaar haal zodat ik weet dat alles technisch niet in orde is. Er zal namelijk maar een 
scheurtje in je stuur zitten zonder dat je het weet en je stuur breekt in een afdaling…”

Ik neem  aan dat je zo’n grote investering wel koestert en je elke dag even met het beste gereedschap 
je i ets afgaat?
“Ik ben geen technisch wonder als het gaat om onderhoud van mijn i ets. Ik zou dan ook nooit 
een i ets helemaal zelf kunnen opbouwen omdat alle onderdelen dan waarschijnlijk scheef op de 
i ets zou zitten. Toch vervang ik de onderdelen die vaak slijten(cassette, ketting etc) bijna altijd 
zelf. Deze onderdelen krijg ik gratis van de hoofdsponsor van WV Eemland, SRAM bikeparts, 
waardoor ik niet snel met versleten onderdelen hoef rond te rijden.” 

Jorg, Hartelijk bedankt voor je openlijke bijdrage. Wie is er de volgende keer aan de beurt met 
zijn i ets? De gegadigden zijn Danny van den Deijssel, Lexan Pieterse, Arnold Jansen, Aukje 
Koopmans en Erlijn van Genuchten. De renner en i ets met de meeste stemmen mag zich in het 
volgende BB ongegeneerd blootgeven!!!

Op de valreep

Eerder in dit buitenblad ging het over het 
wielrennen in Dubai. De hoop werd uitgesproken 
dat Teun Veken binnenkort iets zou schrijven. 
Soms gaan dingen sneller dan je verwacht. Het 
zou ook iets met de l exibele deadline te maken 
kunnen hebben. Hoe dan ook, hier volgt, op 
de valreep, het laatste nieuws uit het Midden 
Oosten…

Road race Khor Fakkan 16/02/06

Het leven in Dubai bestaat uit twee gescheiden 
werelden. Er is de rijke expat-community 
van Europeanen, Amerikanen, Australiërs, 
Libanezen en Zuid-Afrikanen die hard werken, 
veel verdienen, in mooie auto’s rijden en alleen 
maar in hun eigen kringetje ronddraaien. 
Daarnaast bestaat de wereld van de ‘locals’, 
de UAE-nationals. Zij werken niet of nauwelijks, 
hebben toch veel geld, rijden in veel grotere en 
geblindeerde auto’s en wonen in kitscherige 
paleizen. De mannen dragen witte jurken en 
de vrouwen gaan allemaal zwart gesluierd 
over straat. Ook zij draaien rond in hun eigen 
incestueuze kringetje en socializen niet met 
expats. Zo leven deze twee werelden volledig 
langs elkaar heen. In mijn eerste jaar in 
Dubai i etste ik nog niet en kende ik niet één 
oorspronkelijke bewoner.

Dat is nu anders. De wielerwedstrijden die hier 
georganiseerd worden door de UAE Cycling 

Federation waren tot voor kort een strikt 
Arabische aangelegenheid. De organisatie 
en de renners: alleen maar locals. Met ons 
expat-team werden we aanvankelijk met 
argusogen bekeken, maar inmiddels zijn ze 
wel aan ons gewend en worden we gedoogd 
en over het algemeen vriendelijk en respectvol 
behandeld. 

Afgelopen donderdag was er weer een race. 
De start was in Khor Fakkan, wat een beetje 
klinkt als een opleidingskamp van Al Quaida. 
In werkelijkheid is het een alleraardigst 
kustplaatsje aan de Golf van Oman dat 
vooral bekend is vanwege de duiktrips die 
daarvandaan vertrekken. Het ligt op bijna twee 
uur rijden van Dubai en met z’n vieren gingen 
we erheen. Matt Tibutt (door de wedstrijdleiding 
consequent gespeld als Mati Tepot), Adrian en 
ik als renners en Tom als bestuurder van de 
volgauto.

De races worden normaal gesproken nogal 
los-vast georganiseerd en er is altijd een 
verrassing. Dit keer zelfs twee: de race volgde 
een totaal ander parcours dan tevoren was 
opgegeven en zou eindigen op een berg. 
Ten tweede was de Al Nasr-brigade dit keer 
behoorlijk uitgedund. Al Nasr is namelijk 
hol everancier van het nationale team van de 
UAE, dat meedeed aan de Ronde van Egypte. 
Dus de allerbesten waren dit keer afwezig.

Beide veranderingen boden kansen. In allerijl 
werd een teamtactiek vastgelegd: Adrian is 
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veruit de beste klimmer, dus zouden Matt 
en ik in de licht heuvelachtige aanloop 
alles in het werk moeten stellen om hem 
in kansrijke positie af te zetten aan de voet 
van de klim.

Dat lukte wonderwel. Alle demarrages 
wisten we te pareren en het tempo lag 
voldoende hoog om de meeste lust tot 
aanvallen weg te nemen. Het was wel 
loodzwaar. Lange glooiende wegen 
door rotsachtige landschappen met een 
temperatuur tussen de 30 en 40˚C. Vooral 
ikzelf leek wel eindeloos op kop te zitten 
om renners terug te halen en de vaart erin 
te houden.

Alleen het einde van de koers liep 
anders dan verwacht. Matt, die altijd over 
een tweede adem lijkt te beschikken, 
demarreerde zelf. 15 km voor het einde 
knalde hij weg uit de groep, waarin toen 
nog ongeveer 20 renners zaten. In zijn 
wiel kreeg hij een Al Nasr mee en verder 
reageerde niemand. Natuurlijk deden 
Adrian en ik het toen rustig aan, waardoor 
ze een comfortabele voorsprong konden 
opbouwen. 

Zo kwam onze groep aan bij het begin 
van de klim, die ongeveer 5 km lang is, 
met een stijgingspercentage van 10 %. 
Natuurlijk werd er toen hard aangevallen, 
waarbij ik onmiddellijk moest lossen. 

Adrian sprong knap mee en al snel verloor ik het 
zicht op de kopgroep. Halverwege de klim haalde ik 
nog verschillende ontplofte renners in, maar ik was 
natuurlijk vooral benieuwd naar de uitslag. Die was 
fenomenaal.

Matt was eerste geworden. Aan de voet van de klim 
had hij de Al Nasr gelost en was solo naar boven 
gereden. Adrian was samen met een Al Arabi-renner 
weggesprongen, was de Al Nasr voorbijgestoomd 
en rekende in de sprint vakkundig af met zijn 
tegenstander. Ikzelf kwam als achtste boven. 

Het belang van deze zege kan niet genoeg benadrukt 
worden. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 
een expat wint in een UAE-race en ongetwijfeld 
wordt deze overwinning breed uitgemeten in de 
plaatselijke (westerse) kranten. Natuurlijk gaat wel 
iets van de glans verloren als je bedenkt dat de echte 
cracks er niet bij waren, maar daar vraagt over een 
tijdje niemand meer naar en het komt vast ook niet in 
de krant.

De volgende race is aanstaande donderdag en het 
belooft weer een interessante wedstrijd te worden. 
Een vlakke aanloop van 45 km en dan een Alp 
d’Huez-achtige aankomst: 15 km klimmen met een 
stijgingspercentage van gemiddeld 9%. Helaas is 
Adrian er niet bij, maar deze keer zetten we in op 
Boris Popovic, onze ex-mountainbike prof. Aan deze 
Servische Michael Rasmussen de zware taak om 
aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen.

Tot het volgende verslag!

    
I n s  &  o u t s:

In:        Out:

Kanaalweg      Groeneweg
Bitterballen van Edi     Derde ballen van Chris
Kimdiner       KimdinerKimdiner Kerstdiner
Domrennerstelletjes     Vrijgezelle domrenners
Rondje Congo      Rondje Amerongen
Cadeaus molesteren     Cadeaus uitpakken
Let me do it.nl      3-koppig.nl
Woensdagborrel      Dinsdagborrel
Baandagfoto’s op de baan    Baandagfoto’s onder de douche
Vogelgriep      Griep
Domrennerblauw     Domrennergeel
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Quotes en andere onzin

msn-gesprek Danny en Wouter

Go Go Racey Stacey (Danman) zegt:
begreep gistere van kim idd dat jullie op advies van haar nog hadden gewacht

CaroW (Wouter) zegt:
klopt

Go Go Racey Stacey zegt:
ja en myrte, pfeifer-trio he 

CaroW zegt:
Sorry!

Go Go Racey Stacey zegt:
was ook erg lekker hoor,maar denk dat ik zoveel vrouwelijk schoon niet aan kan

CaroW zegt:
Er heeft een Pfeifer triootje plaatsgevonden?

Go Go Racey Stacey zegt:
daar laat ik me natuurlijk niet over uit wouter

CaroW zegt:
Haha, dan weet ik voldoende

Hartverwarmende reacties op het eerste Buitenblad:

Godverdomme is het nu blauw geworden!!! Belachelijk!!!!......eerst maanden over tijd en 
dan nog blauw ook....stelletje mongolen
Geel op 30/12/2005 om 21:18

Nee ik heb niets tegen mongolen, maar wel tegen een blauw buitenblad
op 31/12/2005 om 13:53

Kim over haar ambities in het wielerpeloton, doelend op haar steunkousen:

“Ik word de oma van het peloton!”

Joris kijkt peinzend voor zich uit en zegt:

“ ik denk niet dat ik een natte droom krijg van coppi en bartali…”

Chris, de zelfbenoemde Casanova, wordt voorgesteld aan vriendinnen van Kim:

“Oh shit….., nu moet ik het gaan waar maken.”

A-renner Sjaak:

“Ik voel me al een stuk sneller!” 

Joost is behulpzaam tijdens een borrel:

“Ik kan mijn lul wel even op die kruk leggen.” 
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