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Redactioneel - Evelien Bergman 
Lieve Domrenners,

Omdat de helft van de redactie druk bezig is met afstu-
deren houden we het kort. Het is bijna zo ver: De Tour 
de France die van start gaan in Utrecht, een gebeurte-
nis waar veel Domrenners naar uit kijken! 

De voorpret is al begonnen: de Ronde van de Malie-
baan, de klimtijdrit in de parkeergarage op de Uithof, 
toertochten: We zijn opgewarmd voor de Tour de Fran-
ce! 

Alsof deze evenementen nog niet genoeg waren staat 
deze editie ook in teken van de Tour. Bij deze editie kun 
je je verdiepen in de geschiedenis van de tour, zullen de 
activiteiten gerelateerd aan de Tour op een rijtje gezet 
worden en zal er wat te lezen zijn over de Tour van dit 
jaar. Daarnaast hebben we Papi vijf begrippen voorge-
legd die gerelateerd zijn aan de Tour, zoals de meest 
sexy Tourwinnaar en het meest schokkende Tourmo-
ment. 
 
Naast de aan de Tour gerelateerde rubrieken is er ook 
een stukje geschreven over het Ardennenkamp en de 
Ronde van de Maliebaan. Ook hebben we de kookkun-
sten van nieuw lid (en kanjer van een wedstrijdwielren-
ster) Belle beproefd en stelt Andy Tsin zich voor in een 
zelfgeschreven stukje. 
 
We wensen jullie veel plezier met het lezen van deze 
editie, alvast een hele fijne vakantie en bovendien heel 
veel plezier tijdens de Tour in Utrecht! 
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VAN DE VOORZITTER - Michiel Sanders

De Tour de France staat voor de deur. Nu we bijna al het Domrenner geweld in het 
kader van de Tour achter de rug hebben, gaan we ons opmaken voor de komst van 
de profs. 

Na een geslaagde toertocht vanaf de Neeltje Jans, klimtijdrit in de P+R, wielerweek-
end, pubquizzen, straks nog het Tour de France feest en nog heel wat meer bij-
zondere side-events, zijn we er helemaal klaar voor. Iets waar Utrecht lang naartoe 
geleefd heeft, en wij straks van dichtbij mogen aanschouwen. Zoals Thijs Zonneveld 
het na zijn klim in de P+R mooi verwoordde: “Dit soort evenementen naast de 
Tour de France maken het juist zo mooi!” En daar mogen we dan toch best wel een 
beetje trots op zijn. Ik ben zelf enorm benieuwd hoe ons toch relatief kleine stadsie 
zich gaat houden onder al het geweld, en vooral de enorme toestroom van mensen 
die (al dan niet voor het wielrennen) iets mee willen krijgen van het beloofde goeds 
dat dit wel allemaal niet voor de stad gaat brengen.

Zelf zal ik tijdens deze dagen uiteraard ook in Utrecht te vinden zijn. Omdat wij als 
Domrenners uitgenodigd zijn om ons te mengen tussen de 3000 studenten waar 
een plekje voor gereserveerd is in de “studentencorner” op de Uithof tijdens de 
proloog, zal ik me daar (hopelijk samen met velen van jullie) gaan begeven. Mij lijkt 
het wel gaaf om er een Domrenner gele corner van te proberen te maken.

En na alle Tourgekte gaan we (oke, helaas niet iedereen) genieten van een welver-
diende vakantie. Even geen Domrenner training, hè? hoe moet dat!? Nou gewoon, 
zelf lekker genieten van het weertje, misschien nog wel een fietsvakantie meepak-
ken, en anders zie ik jullie toch gewoon weer vanaf na de UIT op Olympos verschij-
nen? 17 augustus, 18:30 uur. Zet die maar alvast in 
de agenda!
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De eerste Tour de France

In 1903 waren er twee wielertijdschrif-
ten, de L’Auto Vélo en Le Vélo. Le Vélo 
spande een rechtzaak aan tegen L’Auto 
Vélo over het merkenrecht en deze 
werd gewonnen. Het gevolg was dat 
L’Auto Vélo als L’Auto verder moest. Als 
revanche voor deze verloren rechtszaak 
bedacht Desgrange, de hoofdredacteur 
van L’Auto Vélo een stunt om de ver-
koop van zijn tijdschrift te verhogen: De 
Tour de France! 

Aan de start van de eerste Tour de Fran-
ce stonden na wat moeite zo’n 60 ren-
ners aan de start van de monsterlijke 
tocht. Ja, want dat was het. 

“In plaats van de nu normale 
afstanden van 150-250km per 
dag waren het op dat momenten 
afstanden tot wel 470km!”

Er waren wel meer rustdagen, maar op 
de dagen dat er gereden werd ging 

men de hele dag door, tot midden in 
de nacht. Dit gaf de Tour de France wel 
meteen zijn status en het werd door het 
hele land gevolgd. Geen wonder dat dit 
nog steeds het geval met nu het wieler-
blad L’Equipe als verslaggever en laat 
dat net het oude L’Auto zijn.

De Tour de France vóór de 
Tweede Wereldoorlog

De Tour werd in de daarop volgende ja-
ren steeds groter. Zo groot zelfs dat er 
maatregelen genomen moesten wor-
den. Er schreven in het tweede jaar 1900 
renners zich in en het werd een chaos. 
Hier werd dankbaar gebruik gemaakt 
door de renners en stukken werden 
dankbaar met de trein afgelegd. Daar-
naast waren bewoners langs de route 
niet heel blij dat er grote groepen ren-
ners in het midden van de nacht langs 
hun huizen kwamen, met bedreigingen 
en wegblokkades tot gevolg.

Na deze tour werd er een maximale 
inschrijving ingesteld en wer-
den in respectievelijk de eerste 
bergrit in de Pyreneeën (1910) 
met beklimmingen van de Tour-
malet, Aspin, Peyresourde én 
Aubisque (wat een verschrik-
king!), de eerste Alpenrit (1911) 
met beklimmingen van de Télé-
graphe en de Galibier, de welbe-
kende gele trui (1919), tijdritten 
(1934) en versnellingen in 1937. 

Met deze editie van het buitenblad als thema en de tourstart in het 
prachtige Utrecht kan het ook niet achterblijven iets te vertellen 
over de geschiedenis. Hoe begon deze mooie ronde? Wat zijn de 
(on)bekende winnaars en wat zijn de memorabele momenten? En 
natuurlijk de Nederlanders in de Tour! Wat zijn hun wapenfeiten? 
Je leest het hier!

GESCHIEDENIS TDF EN DE NEDERLAND(ERS) - Leon Hoekstra

DE TOUR DE FRANCE IN 1934
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“De eerste edities van de Tour de 
France werden zonder versnel-
lingen verreden!”

Nederland(ers) en de Tour

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 
1949 de Tour de France voor het eerst 
uitgezonden op tv, in 1952 is de eer-
ste beklimming van de fameuze Alpe 
d’Huez en in 1953 is de eerste buiten-
landse start van de Tour in Amsterdam, 
in het Olympisch Stadion. 

Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat 
Nederland in de Tour duidelijk aanwe-
zig is. Dat gebeurt naast opvolgend de 
elk 5 touroverwinningen van Jacques 
Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault 
en Miguel Indurain. 

“Twee Nederlanders lukt het de 
Tour de winnen. Dit zijn Jan 
Janssen in 1968, met een over-
winning pas op de laatste dag en 
Joop Zoetemelk in 1980 na vijf 
maal op de tweede plaats geëin-
digd te zijn en met de bijnaam 
‘de eeuwige tweede’.”

Ondertussen wonnen wel vele Neder-
landers etappes, en dan met name op 

de Alpe d’Huez. In 14 jaar en 13 etappes 
met aankomst op de Alpe d’Huez kwam 
er 8 keer een Nederlander als eerste 
boven. Er is zelfs een bocht naar de Ne-
derlanders genoemd, de Nederlandse 
bocht, door de in grote getale aanwezi-
ge Nederlandse aanhang. Ondanks dat 
de laatste overwinning toch al van 1989 
is, is deze beklimming onder Nederlan-
ders ongekend populair. 

“In totaal is “Le Grand Depard” 
al 5 keer in Nederland geweest 
en zijn er door Nederlanders 152 
etappes gewonnen in de Tour de 
France.”

Van de eerste etappeoverwinning in 
1936 door Theo Middelkamp met een 
parkoers over de Galibier, zonder dat hij 
ooit een berg had gezien en zonder ver-
snellingen, tot de laatste van Lars Boom 
over de kasseienstroken van Parijs-
Roubaix in de stromende regen. Elke 
overwinning heeft een prachtig verhaal 
en wie weet wat de komende Tour de 
France voor een spektakel gaat opleve-
ren, met misschien wel Nederlands suc-
ces! Ik acht Tom Dumoulin na winst van 
de proloog in de Ronde van Zwitserland 
er zeker toe in staat. We zullen het zien!

GESCHIEDENIS TOUR DE FRANCE EN NEDERLAND(ERS)

BEKLIMMING VAN DE ALPE 
D’HUEZ IN DE TOUR DE FRANCE 
VAN 2014
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Als eerste is er de tijdrit van bijna 14 km 
door Utrecht. Dit zal waarschijnlijk een 
prooi worden voor Tony Martin of een 
Tom Dumoulin. Het zou natuurlijk ge-
weldig zijn als Dumoulin de openingsrit 
wint en dan de 2e etappe in het geel 
door Nederland mag rijden. Helaas zijn 
er nog meer kapers op de kust   die   een   
goede tijdrit neer kunnen   zetten,   hier-
bij moet je denken   aan een Cancellara, 
Froome, Malori of Rohan Dennis. Maar 
met een goede dag kan misschien Lars 
Boom wel voor een verrassing zorgen.  

De  tweede  dag  vertrekt  het  peloton  
vanuit  Utrecht  richting  Neeltje  Jans  
in  Zeeland.  

“We  hopen natuurlijk met z’n   
allen dat er een flinke wind   
staat, zodat er zich een mooie 
waaieretappe vormt. Helaas heb-
ben wij dit niet echt in de hand.” 

Mocht het niet hard genoeg waaien 
voor een echte waaieretappe, dan zal er 
hoogstwaarschijnlijk een massasprint 
volgen. Doordat de laatste kilometers 
zo goed als recht zijn zullen de ‘treintjes’ 
van Cavendish en Greipel hun weg wel 
kunnen  vinden, maar  vergeet   niet   de   
sprinters   die het vaak  zonder   ‘treintjes’   
doen, als Kristoff, Bouhanni, Démare of 
de nog ietwat onbekende Coquard. Na 
vandaag is de kans groot dat de groene 
trui ook echt door een sprinter wordt 
gedragen.   

Na twee dagen Nederland is het tijd 
om verder te gaan naar België waar er 
wordt gefinisht op de muur van Hoei. 
De grote favoriet is natuurlijk Valverde, 
zeker nadat hij ook dit jaar de Waalse Pijl 
won. Hij versloeg  de  jonge talentvolle 
Alaphilippe,  maar  die  staat  helaas  niet  
aan  de start van de Tour. Naast Valverde 
zijn natuurlijk Rodriguez en Caruso de  
twee Katusha raketten waar je  altijd  op 
moet rekenen. Maar misschien komen 
de echte kanonnen zoals Quintana en 
Froome ook wel naar voren.   

De 4e dag is er  weer hoop op spektakel, 
want dan volgt de kasseienetappe met 
zeven kasseienstroken. Hopelijk kan 
Lars Boom weer van zich laten  spreken 
in  deze  etappe,  maar  ook andere spe-

Het is bijna zover, en zoals in het koningslied al werd voorspeld: 
“de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier”. Op vier juli 
start de Tour in Utrecht met een tijdrit. Om goed voorbereid te 
zijn op deze belangrijke ronde neem ik jullie aan de hand van het 
parcours mee langs alle etappes. Om zo de potentiële etappewin-
naars en favorieten voor de eindzege te bespreken.

 TOUR DE FRANCE VAN DIT JAAR - Koen Veenenbos

PARCOURS TOUR DE FRANCE IN 2015
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TOUR DE FRANCE VAN DIT JAAR

cialisten uit het  voorjaar als Degenkolb, 
Kristoff, Vanmarcke en Stybar hebben 
deze dag rood omcirkeld in hun agen-
da. En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over een Sagan of een Thomas 
die toch ook wel aardigover de kasseien 
kunnen fietsen.  

Na deze kasseiendag volgt er een vlak-
ke etappe waar de sprinters weer aan 
het werk mogen. Ook de 6e etappe is er 
eentje voor de sprinters. Alleen moeten 
ze hier ook wel een klein heuveltje op 
met een maximum van 7%. Dit is dus 
een echte sprint gemaakt voor Sagan, 
Matthews of Kristoff.  

Ook in de 7e etappe zal er waarschijnlijk 
weer worden gesprint om de zege, maar 
de dag erna zullen er weinig sprinters 
bij de eersten zitten. Er wordt namelijk 
geëindigd op de Mûr-de-Bretagne. Net 
als de  muur  van  Hoei  is   Valverde weer  
een van de topfavorieten,  maar  ook Sa-
gan en de twee Orica renners Matthews 
en Gerrans zouden dit aan kunnen. En 
natuurlijk moet er weer op de twee Ka-
tusha raketten worden gelet.   

De laatste dag voor het peloton mag  
rusten  moet  er nog  een  ploegentijd-
rit van 28  km worden afgewerkt. Langs 
de Bretonse kust is het allesbehalve 

vlak en met stukjes tegen de 7% in de 
laatste kilometers is het niet één twee 
drie gedaan. BMC heeft met Tejay van 
Garderen en Rohan Dennis twee van de 
tijdritspecialisten, maar ook SKY heeft 
goede tijdrijders  met Froome en Konig.  
En Movistar, Orica en Etixx-QuickStep 

zijn  zeker niet  kansloos. De Ne-
derlandse kansen op een overwin-
ning zijn niet heel groot, maar als 
Poels mee kan met SKY is er toch 
kans op Nederlands dagsucces.

De rustdag is voor veel renners een 
dag dat ze niet of maar een klein 
beetje hoeven te wielrennen. Maar 
met een verplaatsing van zo’n 800 
kilometer is het maar de vraag of 
je over een rustdag kan spreken. 
De renners moeten vanaf Van-
nes, in Bretagne, ongeveer heel   

Frankrijk doorkruisen naar Tarbes in de 
Pyreneeën. Eenmaal aangekomen staat  
er natuurlijk nog groep journalisten te 
wachten die allemaal een interview 
moeten hebben. En dan zijn er nog de 
fans die allemaal een handtekening en 
op de foto willen. Dus van een rustdag 
is voor veel renners niet echt sprake.  

Na de “rustdag” moeten de klassements-
renners echt aan de bak, want er staat in 
de 10e etappe een berg  van  de  bui-
tencategorie  op  het  programma.  De  
eerste  140  kilometer  zijn  glooiend  en 
bevatten drie bergjes van de 4e catego-
rie. Daarna volgt de Col de Soudet naar 
het skidorpje La Pierre Saint-Martin. De 
officiële klim is 15 kilometer, maar met 
de aanloop meegerekend is hij toch wel 
20 kilometer. Behalve dat deze klim dus 
erg lang is, heeft hij ook een gemiddeld 
stijgingspercentage van ruim 7% en 
uitschieters tot boven de 10%. Op deze 
klim worden er de eerste grote verschil-
len in het klassement gemaakt. Conta-
dor, Nibali, Froome en Quintana gaan 

ZEGE LARS BOOM IN TDF 2014
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TOUR DE FRANCE VAN DIT JAAR

hier de strijd met elkaar aan, maar mis-
schien blijft er wel een goede klimmer 
uit de kopgroep over.  

“Het   is   deze   dag ook quator-
zejuillet dus de Fransen zullen 
met z’n allen in de aanval gaan. 
Naast Pinot zou ik ook Warren 
Barguil opschrijven die voor Gi-
ant ook een klassement moet 
gaan neerzetten.”

Al vielen zijn prestaties in de ronde 
van Zwitserland een beetje tegen.  De 
11e etappe start in Pau, dat al zo vaak 
start- of finishplaats is geweest dat ik 
de tel kwijt ben. Via een lange aanloop 
komen de renners bij de Aspin en de 
Tourmalet, twee enorm zware klim-
men. Na deze twee zijn de renners nog 
niet klaar, want er volgt nog een afslui-
tende klim die niet heel steil is, maar 
wel  heel  onregelmatig. Onze Katusha 
raketjes  kunnen  hier  hun  gang  weer  
gaan,  maar ook Quintana of Contador 
zouden dit goed moeten aan kunnen. 
De kans lijkt mij alleen groter dat er 
een  aantal  renners  voorop  blijven. Het  
zullen  echte  klimgeiten  moeten  zijn,  
maar  daar  rijden  er gelukkig  een hoop  
van  rond.  Denk  aan  een  Thomas De 
Gendt,  Pierre Rolland en misschien ook 
wel Majka als die niet hoeft te knechten 
voor Contador. 

Na zo’n zware dag houdt het nog niet 
op, want er volgt nog een zeer pittige 
Pyreneeënrit met vier klimmen  van  
naam,  waarvan  de  laatste  Plateau  de 
Beille is.  Op  deze  hors  categorie-berg  
zal  er gefinisht  worden.  De  klasse-
mentsrenners  zullen  hier  willen  win-
nen,  alleen  al  vanwege  het parcours. 
Contador heeft nog goede herinnerin-
gen aan deze berg, want hij kwam hier 
al eens als eerste boven.  

De  13e etappe  brengt  ons  van Murat,  
waar  je  heerlijke  pizza’s  kan  eten,  naar 
Rodez.  Het  is  een heuvelige etappe 
met zelfs wat kleine bergjes. De echte 
sprinters zullen het vandaag niet red-
den, maar de renners die het van wat 
meer kracht moeten hebben zouden 
vandaag goede zaken kunnen doen. Sa-
gan, Kristoff en Degenkolb zullen  deze  
etappe  hebben  opgeschreven.  Ook  
de  aanvallers zullen  hun  kans  willen  
grijpen  nu  de  treinen  van Cavendish 
en Greipel het  achtervolgingswerk niet 
gaan opknappen. Een Tony Gallopin, 
Voeckler of misschien   wel Chavanel 
zullen   hun   kansen proberen te grijpen 
om een mooie etappezege te pakken.  

Al eerder in deze ronde wordt er ge-
finisht op een echte muur. Maar het is 
nog niet voorbij, want vandaag is weer 
zo’n dag. Met drie kilometer is de Côte 
de la Criox de langste muur van de Tour. 

“Deze etappe doet een beetje den-
ken aan de Amstel Gold Race al-
leen is de Côte de la Criox nog wat 
pittiger  dan  de Cauberg.”

Kwiatkowski zal  in  ieder  geval  ook  
vandaag  proberen  te  winnen.  En  een 
aantal van zijn uitdagers zullen Valver-
de, Matthews, Van Avermaet en de Ka-
tusha mannen zijn.  

TOP COL du TOURMALET (2115m)
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TOUR DE FRANCE VAN DIT JAAR

De  15e etappe  is  er  weer  één  voor de 
sprinters.  En  eigenlijk is  dit ook  meteen  
de  laatste  voor de Champs-Élysées. Er 
zullen deze etappe nog wel een aantal 
bergjes onderweg bedwongen moeten 
worden en het is maar de vraag of de 
echte sprinters als Cavendish en Greipel 
hier overheen komen. Het zou ook zo-
maar kunnen dat er een aantal hardrij-
ders van de ontsnapping overblijven en 
om de overwinning gaan sprinten.  

De volgende dag gaan de renners op 
weg naar Gap waar ze kunnen uitrus-
ten, maar voor ze er zijn moeten ze eerst 
nog een etappe van 200 km afleggen. 

“Deze dag is voor de aanvallers 
en daar zijn er een hoop van. 
Twee jaar geleden kwam Rui 
Costa solo aan in Gap en mis-
schien probeert hij het dit jaar ook 
wel weer.” 

Naast Costa zijn er nog een hele hoop 
andere renners die hun kans zullen 
willen grijpen. Denk aan Quéméneur, 
Riblon, Rolland, Dupont, De Gendt, 
Kiryienka, Langeveld, Gallopin en ga zo 
maar door. Het zal een hele strijd wor-
den om in de kopgroep te zitten.  

De tweede rustdag zal voor veel renners  
nodig  zijn na  de  zware  Pyreneeën  da-
gen. Gelukkig is de 17e etappe niet al 
te lang, maar helaas voor hun bevat hij 
wel weer veel hoogtemeters. Weer een 
mooie kans voor de aanvallers van het  
eerste  uur. Maar ook klassementsren-
ners die al veel tijd hebben verloren in 
de Pyreneeën kunnen hier misschien 
wat tijd terug pakken door aan te val-
len.  

De 18e etappe heeft veel beklimmingen 
maar de Col de Glandon springt er toch 
wel uit met officieel 30 km klimmen, 

maar met aanloop wel bijna 45. Na de 
Glandon is een lange afdaling waar een 
aanval van een goede daler niet gek is. 
Ik denk hierbij aan een goede Nibali 
die als een speer naar beneden kan rij-
den. Op 10 kilometer voor de finish ligt 
nog een kort steil klimmetje. Hier kun-
nen aanvallers zich op stuk bijten, maar 
het  kan ook het moment zijn om aan  
te gaan vallen voor een Rodriguez of 
Quintana. Het zal een spannende strijd 
zijn wie deze etappe zal winnen. 

Met vier zware cols is de 19e etappe 
één van de zwaarste uit deze Tour. Het 
zal een strijd worden tussen  de  klasse-
mentsrenners,  al  hebben  vroege  aan-
vallers  misschien  een  voorsprong  die  
groot genoeg  is  om  voorop  te  blijven.  

“De klassementsrenners hebben  
alleen belang, om elkaar voor te 
blijven. Quintana, Contador, Ni-
bali en Froome zullen er een mooie 
strijd van maken. Ook de jonge 
Fransmannen Pinot en Bardet 
zullen zich ermee bemoeien.”

De  20e etappe  vormt  het  slot  van  
de  Tour.  Het  parcours  was  geweldig  
totdat  bleek  dat  de onderhoudswerk-
zaamheden aan een tunnel op de Gali-
bier niet op tijd af zouden zijn. Daarom 
is het parcours veranderd en wordt er 
nu over de Col de la Croix de Fer gere-
den. De winnaar van deze dag zal nog 
steeds een mooie etappe op zijn palma-
res kunnen zetten. De laatste keer dat 
er op Alpe-d’Huez werd gefinisht won 
Riblon, nadat hij Van Garderen nog net 
had ingehaald. 

“De Alpe-d’Huez is natuurlijk  
een beetje  de  Nederlandse berg  
ook al is het alweer  26  jaar gele-
den dat er een Nederlander won.  
Laten we daarom maar hopen  
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TOUR DE FRANCE VAN DIT JAAR

dat  Kelderman, Gesink,  Ten  
dam  of  een  andere Nederlander 
wint.”

De laatste dag is zoals altijd sprinten  
op de Champs-Élysées, tenzij er iets  
geks gebeurt. In Parijs werden de laat-
ste twee sprints gewonnen door Kittel, 
maar omdat hij er dit jaar niet bij is zijn 
er kansen voor de andere sprinters. Wie 
er uiteindelijk in Parijs op het hoogste 
podium zal staan zullen we dan pas 
weten, maar er is in ieder geval nog 
genoeg om over na te denken voor het 
zo ver is.

KLASSEMENTSLEIDERS TOUR DE FRANCE 
2014 (PINOT, NIBALI, SAGAN EN MAJKA)

Als Domren
ner k
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UTRECHTS WIELERWEEKEND - Peter Jansen

Afgelopen weekend was het Utrechts Wielerweekend. Op zater-
dag een koers rondom het Wilhelminapark en op zondag een wed-
strijd op de Maliebaan.
Joost was de eerste Domrenner die 
meedeed hij startte bij de heren zonder 
licentie. Voor Joost was het de eerste 
koers in lange tijd, maar zijn talent voor 
sprinten heeft hij gelukkig nog niet ver-
loren. Na een snelle koers won hij de 
pelotonsprint voor plek drie.

Na de mannen zonder licentie was het 
de beurt aan de dames zonder licentie. 
Waar De Domrenner met tien vrouwen 
aan de start stond. Een sterk blok dus! 

“De eerste rondes ging het zeer 
hard en stond de achterdeur wijd 
open”

In de dertiende ronde was er een zwa-
re valpartij waarna de wedstrijd werd 
stilgelegd voor een half uur. De dames 
die nog in het peloton zaten werden 
opnieuw gestart voor de laatste vijf 
rondes. Deze rondes ging enorm snel 
(harder dan 40 km/u gemiddeld). En 
zorgen voor een hoop spektakel. Anne 
probeerde vooraan weg te rijden, maar 
het peloton liet haar niet gaan. Vlak 
voor de laatste bocht had Belle een gat 
en ze bleef doorknallen! Ze pakte zo de 
eerste plek en de zoenen van de ron-
demister. Geerte werd nog knap derde 
voor Simone die net buiten het podium 
eindigde.

Ook was er een Studentencup voor he-
ren zonder licentie. Hier reed al snel een 
kopgroep weg onder aanvoering van 
Mart. Deze kopgroep van acht draaide 
goed door en al snel bleek dat de win-
naar vooraan zat. Met nog een paar 
rondes te gaan reed Mart weg uit de 
kopgroep, met een renner van Squadra 
Veloce. Lang leken ze weg te blijven, 

maar in de laatste ronde maakte een 
renner de oversteek naar de kopgroep 
en die ging er op en er over. Mart werd 
uiteindelijk tweede. Heerco finishte 
knap in het peloton.

Op zondag was er de Ronde van de 
Maliebaan hier stonden ook weer een 
hoop Domrenners aan de start. Met de 
slechte klinkers en de moeilijke bochten 
werd het al snel een ware veldslag. Val-
partijen en renners die helemaal leeg 
waren geen uitzondering bij deze koers. 
Menno, Yohan, Robert en Vincent wis-
ten zich vooraan te handhaven. Vincent 
kwam helaas ten val vijf rondes voor het 
einde en kon zich dus niet mengen in 
het einddebat. Er was al een flinke tijd 
een kopgroep van drie renners weg, 
ook reden er op het eind nog twee an-
deren weg uit het peloton. Robert trok 
de sprint aan voor Menno die uiteinde-
lijk met een hoop klasse de sprint van 
het peloton won en zesde werd.

Een mooi wielerweekend dus! Stich-
ting Ronde van de Maliebaan bedankt 
voor het organiseren van deze prach-
tige wedstrijden. De wedstrijden waren 
super georganiseerd! Wij hebben er 
enorm van genoten.

ROBERT EN MENNO BIJ DE RONDE VAN DE 
MALIEBAAN
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UTRECHTS WIELERWEEKEND
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EVENEMENTEN IN AANLOOP VAN DE TOUR DE FRANCE

Utrecht kleur langzamerhand steeds meer geel! Bijna elke dag is 
er nu wel een evenement wat in het teken staat van De Tour. Denk 
aan lezingen, sportevenementen, concerten, muziek etc. Omdat 
er zoveel leuks te doen is, heb ik de leukste evenementen voor jul-
lie eruit gepakt! Ook een korte terugblik op de mooie evenement 
die we al hebben gehad.
Klimtijdrit 6 juni

Het is al weer even geleden, maar zater-
dag 6 juni was Ons Hoogtepunt in aan-
loop naar de Tour de France. De Tour de 
France-commissie had een geweldige 
klimtijdrit georganiseerd in de parkeer-
garage P+R de Uithof.

De dag begon al goed met een speci-
ale opening door de burgemeester van 
Utrecht, Jan van Zanen!
 
Verder kwam Thijs Zonneveld nog langs 
om de ‘time to beat’ neer te zetten. (He-
laas werd dit niet helemaal begrepen 
door de KNWU die hem huldigde in de 
categorie stadsfietsen, maar dat ter-
zijde.)
 
Er waren erg veel deelnemers, die ein-
delijk ook eens aan klimtijdrit wilde 
meedoen, want dat heb je toch niet 
zoveel in Nederland. Maar bij gebrek 
aan bergen, werkt zo’n parkeergarage 
prima!

Door de vele enthousiaste reacties ho-
pen we volgend jaar als Domrenner 
weer een klimtijdrit te kunnen organi-
seren!

Wielerweekend 13 en 14 juni

Ook de Stichting Ronde van de Malie-
baan had een mooi evenement neerge-
zet in aanloop naar de Tour de France. 

Op zaterdag 13 juni was het mooie Wil-
helminapark het unieke decor voor de 
wielerwedstrijd en zondag 14 juni was 
het groot feest op de Maliebaan.

Jullie hebben al in het stukje van Peter 
Jansen kunnen lezen dat dit een groot 
succes was voor De Domrenner, met 
meerdere keren een podiumplaats. 
Maar het was sowieso een mooi eve-
nement. Op zaterdag begon het ’s mid-
dags met de Rabobank Dikke Banden 
race, altijd een fantastisch gezicht, klei-
ne kinderen die helemaal afzien op hun 
stadsfiets.

Verder waren hier weer de mooie jurken 
van Nienke en Bijtje te zien, die speciaal 
voor dit weekend waren gemaakt. Erg 
leuk dat de rondemissen van De Dom-
renner hierbij aanwezig waren en ver-
geet vooral onze knappe rondemister 
niet! ;)

Hopelijk kan dit evenement zich blijven 
voortzetten en hebben we volgend jaar 
weer zo’n mooi wielerweekend!
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EVENEMENTEN IN AANLOOP VAN DE TOUR DE FRANCE

Filmfestival LHC 25 juni – 1 juli

Het hele Louis Hartlooper Complex 
wordt omgedoopt tot gezellig fiets-
festivalhart.

De filmselectie bestaat uit bijna 40 (in-
ter)nationale documentaires, speel-
films, animatiefilms, korte films en als 
afsluiter een gratis openluchtvoorstel-
ling. Het ITFFU verwelkomt bovendien 
vele binnen- en buitenlandse gasten en 
bij de meeste filmvoorstellingen is de 
maker aanwezig voor een Q&A.

De kaartverkoop is al gestart, zie de 
website van het LHC voor de verkoop.

Officiële toertocht Tour Utrecht 
28 juni

Unieke kans! Wil jij over het parcours 
van de Tour de France fietsen? Fiets dan 
zondag 28 juni 2015 mee met de Offi-
ciële Toerversie Utrecht! De route volgt 
het eerste deel van de etappe Utrecht-
Zeeland. De routes gaan daarna naar 
het Groene Hart en komen via Leidsche 
Rijn terug.

Je kunt kiezen uit vier uitgepijlde rou-
tes: 35, 75, 110 en 150 km. Bij inschrij-
ving voor de 75, 110 en 150 km ontvang 
je een speciaal ontworpen wielershirt.

Spreek een leuk medelid aan om samen 
deze touretappe te gaan fietsen!

Muur On Tour 29 juni 19.00u @ 
Tivoli Vredenburg

De Muur On Tour is een wielertheater-
show in multidisciplinaire setting. Spe-
ciaal voor de Grand Départ van de Tour 
de France in Utrecht komen diverse 
wielercoryfeeën naar Utrecht voor deze 
bijzondere voorstelling. Met muziek, 
toneel, beeldend proza, fijnzinnige 
poëzie, maar ook theatrale interviews 
wordt het een avond waarin de drama-
tiek van de wielersport letterlijk wordt 
genomen en dramatisch zal worden 
verbeeld. 

Er zijn op het moment dat dit stukje 
wordt geschreven nog kaartjes beschik-
baar!

The Female Gaze 30 juni 
14.00-17.30u @ Akademiethea-
ter HKU Janskerkhof

Want terwijl heel Utrecht geel kleurt en 
wij het feest van de Grand Depart vie-
ren, voltrekt zich in anonimiteit een ju-
bileum: 50 jaar dameswielrennen in Ne-
derland. Wij hebben twee grondleggers 
van het vrouwenwielrennen – Ineke van 
IJken en Anneke van Doesburg - en de 
wereldkampioen van 1975 (nee, niet 
Hennie Kuiper, de vrouwelijke wereld-
kampioen) Tineke Fopma aan tafel

Het resultaat is een divers en inspire-
rend programma van lezingen, debat 
en een fashionshow.

HULDIGING WILHELMINAPARK MET 
DE TOUR DE FRANCE-JURKEN
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EVENEMENTEN IN AANLOOP VAN DE TOUR DE FRANCE

Aanmelden is niet nodig, zie onze web-
site en Facebook voor meer infomatie.

Mont Catherine 1 – 5 juli

In de weken rondom de Grand Départ 
ademt Hoog Catharijne de Tour en het 
Franse Joie de Vivre. Daarom wordt 
Hoog Catharijne omgedoopt in Mont 
Catherine. Een pittoresk Frans berg-
dorpje halverwege de Mont Ventoux 
(op een hoogte van 1600m).

Van woensdag 1 t/m zondag 5 juli kun 
je zelf deelnemen aan een fantastische 
virtuele fietscompetitie waarbij je de 
tijdrit van 13,7 km kunt rijden. Fiets over 
de Biltstraat, De Singel en probeer voor 
het Ledig Erf nog te demarreren!

Ploegenpresentatie 2 juli 17.00-
23.00u @ Park Lepelenburg

Op donderdag 2 juli maakt het publiek 
kennis met de renners tijdens de Team 
Presentatie in Park Lepelenburg. Tijdens 
de presentatie zullen alle wielrenners te 
zien zijn die ook verschijnen aan de start 
van Le Grand Départ 2 dagen later. De 
team presentatie is gratis toegankelijk 
voor het publiek en zal gehost worden 
door Eric Corton en Filemon Wesselink.

La Caravane d’Utrecht 3 juli 
19.15-21.15 uur

Op de vooravond van Le Grand Dé-
part, trekt de parade van La Caravane 
d’Utrecht fietsend, rollend en vooral 
feestvierend door de binnenstad van 
Utrecht vanaf het Wilhelminapark naar 
het plein Vredenburg. De carnavaleske 
optocht is een feestelijke, culturele pa-
rodie op La Caravane Publicitaire, de 
bekende reclamekaravaan voorafgaand 
aan iedere etappe van de Tour de Fran-

ce. De relatie van de Utrechter met de 
fiets staat centraal.

Wij doen hier als Domrenner ook aan 
mee, dus extra leuk om te gaan kijken!

Sensation Yellow Feest 4 juli ± 
22.00u @ Café Lieve Lust

Na een geweldige dag van de eerste 
etappe van de Tour de France is het tijd 
voor een feestje!

Hopelijk hebben we ook een reden om 
een feestje te vieren en heeft een Ne-
derlander de overwinning gepakt met 
de proloog, ik zelf zet mijn geld in op 
Tom Dumoulin!

Het zal een leuke avond/nacht worden 
voor zoveel mogelijk (wielrennende) 
studenten!

We Own Yellow - ladies ride 
12 juli

Het weekend van 12 juli kleurt Utrecht 
geel, niet door de tour, maar door de 
weownyellow ladies ride.  Deze toer-
tocht is speciaal voor dames om te 
vieren dat de tour de France in Utrecht 
was! We willen de 145km Queen of 
Mountain ride gaan fietsen. Hierin zul-
len veel klimmetjes zitten en zal ver-
meld worden wanneer er speciale stra-
va segmenten zijn waar je kan sprinten 
om virtueel te winnen van Marianne 
Vos.  Zie onze website voor meer info en 
aanmelding!

Zo te zien is er genoeg te doen in het 
kader van de Tour de France in Utrecht. 
Je hoeft je dus zeker niet te vervelen! 
Schrijf je in, neem een kijkje, en vier de  
Tour met vrienden van de Domrenner). 
The more the better! ;) - Els
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TUSSENSPRINT - Raymond Papenburg

Meest sexy Tourwinnaar:  Bradley Wiggins, maar dan wel met baard.

Meest schokkende Tourmoment: Niet bewust meegemaakt, maar de 
beelden komen nog regelmatig langs: Fabio Casartelli bebloed tegen een beton-
blok op de Col de Portet d’Aspet. Dood.

Mooiste Touretappe ooit: Een bergetappe ligt voor de hand, maar toch 
ga ik voor de dertiende etappe in de Tour van 2013: de waaieretappe naar Saint-
Armand-Montrond

Utrecht en de Tour: Ja, supertof, alleen ‘Baarn en de Tour’ was mooier ge-
weest ;-) Ook de ultieme mogelijkheid om ons als vereniging te laten zien, en po-
gingen daartoe verlopen al erg succesvol. Leuk.

Geel: Lelijkste kleur in het spectrum, maar in combinatie met donkerblauw blijkt 
dat er ook nog knappe lelijke eendjes zijn, zoals ons mooie clubtenue (hoewel die 
van vorig jaar mooier is)

Dit maal de tussensprint met Raymond. Iemand die binnen de 
Domrenner geen introductie nodig heeft. Wat heeft hij te vertellen 
over de vijf begrippen over de Tour de France. Je hoort het hier!
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Dit jaar ging het harder dan ooit met de 
aanmeldingen maar ik was één van de 
gelukkigen die zich op tijd aangemeld 
had. 

Bij het aanmelden dacht ik meteen te-
rug aan de middelbare school waar ik 
een mentor had die elk jaar een moun-
tainbikekamp in de Ardennen orga-
niseerde. Mijn mentor was een apart 
figuur, vaak gekleed in Pink Floyd shirt, 
altijd een FC Groningen petje op zijn 
kale hoofd, en twee gouden oorbellen 
in zijn oren. 

Een echte wielrenfanaat was het, zijn 
eigen klaslokaal hing helemaal vol 
met roze girokranten, vlaggetjes, wie-
lershirts en petjes. En dat was nog niet 
eens het mooiste: hij had drie grote 
landkaarten van Italië, Spanje en Frank-
rijk op de muren van zijn lokaal ge-
schilderd en elk jaar schilderde hij met 
scholieren de routes van de Giro, Tour 
en Vuelta op de muren. 

Ik weet nog goed dat in 2009 de tweede 
etappe van de Vuelta in Zutphen start-
te. Mijn leraar Nederlands vertelde ge-
irriteerd dat mijn mentor als een “hys-
terische gek” door de school aan het 
rennen was om plekjes door te geven 
waar je hebt beste kon gaan staan. 

Terug naar de Ardennen: dankzij mijn 
oud mentor en de twee mountainbike-
kampen Ardennen is mijn interesse 
voor fietsen eigenlijk begonnen. Ik vond 
het mountainbiken daar geweldig. Mijn 
mentor organiseerde ook klimtijdritjes 

en ik kwam erachter dat ik daar hele-
maal niet zo slecht in was.

Met de ervaringen van de middelbare 
school in mijn hoofd vertrok ik vrijdag 
acht mei naar de Ardennen. Van te vo-
ren had ik de keuze met een ochtend- 
of avondploeg mee te gaan. Omdat ik 
’s middags een verplicht college had 
(waar de docent niet op kwam dagen), 
besloot ik met de avondvroeg mee te 
gaan. 

Samen met Leon, Merel en Chiel ver-
trokken we vanuit Utrecht. Na ongeveer 
een uurtje rijden kwamen we helaas in 
de file terecht maar rond een uurtje of 
half 11 waren we dan eindelijk in onze 
villa in Trois-Ponts. 

Daar aangekomen zaten er al wat ver-
moeide Domrennertjes in de woonka-
mer braaf een theetje te drinken. Vier 
dames waren vanuit Nederland he-
lemaal naar de Ardennen gefietst en 
de rest had ook al mooi rondje fietsen 
achter de rug. De accommodatie zag er 
prima uit: een groot vakantiehuis met 
meerdere kamers, een grote woonka-
mer en keuken en ook nog eens een 
sauna. 

“Wat wel opviel is dat naast thee 
en sapjes er amper alcoholische 
drankjes  genuttigd werden. Dit 
was wel anders dan het kamp 
van de middelbare school, waar 
de mentor zelf nog een uurtje of 
drie met een biertje in zijn hand 
liep te ravotten”

ARDENNENKAMP - Evelien Bergman

In mijn anderhalf jaar lidmaatschap bij de Domrenner was ik 
nog niet één keer op kamp geweest met de Domrenners. Dit 
jaar was het dan zover: mijn ontgroening van het Domrenner 
kampen.
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ARDENNENKAMP

Wat dat betreft namen de Domrenners 
het wielrennen toch een stuk serieuzer. 

Rond een uurtje of 12 lagen de meeste 
mensen wel in bed om energie te spa-
ren voor dag twee en zaterdag zaten de 
eerste Domrenners een uurtje of half 
9 al weer aan hun bakje havermout, 
kwark of boterhammetjes. Er werd met-
een een lunchpakketje gemaakt: een 
paar bananen, muesli reepje, boter-
hammetjes, noem maar op. 

Rond een uurtje of tien stond iedereen 
voor het huis, klaar voor vertrek. De 
laatste banden werden opgepompt  en 
de laatste routes werden op de garmin 
gezet. We splitsten ons op in drie groe-
pen. Omdat ik dit seizoen qua trainin-
gen niet daverend gestart was besloot 
ik met een langzamere groep mee te 
groep, nouja, langzaam… laten we het 
de relaxte groep noemen.. 

Samen met Merel, Nienke en Els  fietste 
ik een rondje van ongeveer 80 kilome-
ter. Het was heerlijk weer en een ter-
rasje halverwege kon natuurlijk niet 
ontbreken. 

“Het fietsen was heerlijk, super 
mooie omgeving en ik was het 
klimmen nog niet ver-
leerd. Het dalen wel, 
ik heb m’n remblokjes 
dat weekend aardig la-
ten slijten”

Rond een uurtje of vier, half 
vijf kwamen we als eerste 
weer aan in het huisje, waar 
al wel enkele afvallers uit 
andere groepen waren. We 
besloten snel te gaan dou-

chen voordat de andere wielrenners 
thuis kwamen en ik heb ook nog even 
de sauna meegepakt met Anne. 

’s Avonds kookte Geert een heerlijke 
pasta voor ons een waagden Domren-
ners zich zelfs aan een biertje of wijntje. 
De kampcommissie had nog een heuse 
kampquiz georganiseerd waarin mijn 
team een mooie gele Domrenner bidon 
won en na deze quiz gingen de meeste 
Domrenners ook vrij snel slapen.

De volgende dag werd nog een rondje 
van ongeveer 60 kilometer gereden, 
gezellig met alleen maar dames. Ook 
werd de Stockeu beklommen, waar bo-
venop uiteraard nog een kiekje werd 
genomen bij het Eddy Merckx monu-
ment. Na dit kiekje was het weekend 
bijna compleet, de tocht werd afgeslo-
ten met een ijsje en vervolgens keerden 
we terug naar het huisje om alle spul-
letjes in te pakken. 

Op de terugweg maakten we nog even 
een pitstop bij de Mac en vervolgens 
kwamen we weer aan op de IBB, waar 
het weekend ook begon. Ik heb het 
weekend als een mooi weekend erva-
ren, met leuke mensen, een mooie om-
geving en vooral veel en mooi fietsen.  



23Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2014-2015

AGENDA

Juli

1 - Laatste officiële woensdagtraining voor de zomerstop
2 - Ladiestraining start 13.30 @ Olympos

3 - La Caravane d’Utrecht 
4 - Proloog Tour de France @ Utrecht

4 - Sensation Yellow Feest @ Café Lieve Lust
5 - Tweede Etappe Tour de France van Utrecht – Middelburg

11-18 - SWN Zomervakantie

Augustus

10–13 - UIT (Utrechtse Introductie Tijd)
17 - start reguliere buitentrainingen

September

4–6 - Introkamp
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IJSSELMEERRONDJE - Raymond Papenburg

Een rondje IJsselmeer klinkt voor veel van jullie al een flink eind, 
maar wat nou als vanaf km 40 tot km 185 ook nog beestenweer 
is? Raymond vertelt julie over deze bazentocht, want dat was het.
Het beeestenweer leidde onvermei-
delijk tot opmerkingen als “omkeren 
maar?”, “Rondje Markermeer doen?” of 
“er gewoon maar helemaal mee kap-
pen”. En dat terwijl Els ons een dag eer-
der verblijdde met “Het weer voor a.s. 
zaterdag ziet er vooralsnog goed uit, 
waarschijnlijk een bewolkte dag, maar 
in ieder geval droog.” Juist ja.

De stop halverwege in een boerderij 
deed ons goed. Eindelijk droog, en een 
fijne pastasalade (bedankt Els, dit maak-
te het toch weer een beetje goed). Een-
maal op de fiets was het buiten droog, 
de wind stond goed en het leek een 
beetje op te klaren. Een moraalboost 
van jewelste was het gevolg en we had-
den er zowaar weer zin in.

We draaiden westwaarts richting Hin-
deloopen met windkracht 5 vol in onze 
snufferd. Voor Andy bleek dit helaas een 
breekpunt, en hij besloot de strijd te 
staken na een zeer respectabele afstand 
van 215km. Met z’n zessen vervolgden 
we, en een halfuur later kwam zelfs de 
zon door, die niet meer weg zou gaan.

Het lastigste deel moest echter nog ko-
men: van Lemmer naar Urk, en vervol-

gens via de Ketelbrug naar Lelystad en 
Almere. Op de 25 km weg naar Urk had-
den we de wind schuin tegen en vervol-
gens recht van opzij. Om het parcours 
te vermoeilijken hadden de plaatselijke 
boeren hun schapen losgelaten over de 
weg, en ze geïnstrueerd zo willekeurig 
mogelijk te laten rennen, wat voor bij-
na-aanrijdingen zorgde, alsmede voor 
getrainde lachspieren. Tevens lag de 
weg bezaaid met stenen en grote wa-
terslangen met grote schansjes erom-
heen. Een heus avontuur dus.

Na een korte revitaillering in Urk door 
naar Almere. Een eindeloos rechte weg 
met wind schuin van voren zorgde er-
voor dat zelfs Yohan naar verluidt ge-
kookt op zijn fiets zat. Eenmaal in het 
meest zuidwestelijke puntje van Flevo-
land aangekomen waaiden we richting 
de brug naar Muiderberg waar we ein-
delijk dat klote-Flevoland en het IJssel-
meer met een welgemeend ‘fuck you’ 
vaarwel zeiden.

Bij Muiderberg de laatste stop. Jorik was 
ons inmiddels komen opzoeken en hij 
dirigeerde ons de laatste 35 km naar 
Utrecht, waar de volgers, Annemiek en 
Reinier ons opwachtten. We werden 
vervuld van euforie en dronken een 
overwinnaarsdrankje.

“Het was een epische dag. Nout, 
Guy, Michiel, Yohan, Fernand 
en Andy bedankt voor het ge-
zelschap, en voor het uit de wind 
houden! Ook een warm applaus 
ook voor Annemiek en Bankie, 
want zonder hen hadden we het 
niet gered!”
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EVEN VOORSTELLEN - Andy Tsin

In dit Buitenblad weer een nieuw lid die zich voorstelt. Dit maal is 
dit Andy Tsin. Een aantal van jullie heeft hem vast al bij één van de 
activiteiten gezien. Voor degenen die dat niet hebben, hij stelt hij 
zich graag voor. Wat hij studeert, en wat heeft hem tot wielrennen 
en onze vereniging gebracht. Je leest het hieronder.
Hallo lezer, ook ik mag me als nieuw lid 
voorstellen. Andy is de naam en som-
migen hebben me al wel eens gezien.  
Voor diegenen die me nog niet hebben 
gezien, zo herken je me: Aziaat en rode 
fiets, een combinatie die niet te missen 
is (vooral het eerste deel, volgens mij 
ben ik de enige?).  

Ik ben opgegroeid in Assen, Almelo en 
Maarssen, waar ik nu op het moment 
nog even woon. Heb net mijn bachelor 
psychologie gehaald en ga in septem-
ber beginnen aan de master sociale 
psychologie 

Die rode fiets heb ik nu net een jaar 
(voor de nerds, Trek Madone 2.1, volle-
dig  105 5800, 50mm carbon clinchers 
uit China, carbon stuur, carbon stuur-
pen en carbon zadelpen, 7.8kg totaal) 
en dat is ook hoe lang ik al fiets. 

In het begin heb ik alleen solo gereden 
en vanaf begin dit jaar wilde ik er toch 
wel iets meer uit halen. Dat is wanneer 
ik had besloten bij een vereniging te 
willen en dat is uiteindelijk de Domren-
ner geworden. 

Sinds ik lid ben geworden maak ik meer 
kilometers en trainingen worden beter 
ingevuld, langzamer gaan rijden omdat 
ik lui/moe ben zit er nu niet meer in. 
Ook merk ik dat ik veel meer motivatie 
heb om te trainen met een groep en zijn 
langere ritjes een stuk leuker. 

“Het volgende doel is sneller zijn 
dan ik eruit zie, in plaats van 
andersom”

Ik heb inmiddels al aan een paar activi-
teiten mee kunnen doen. Zo heb ik ge-
probeerd het zeiknatte en koude IJssel-
meerrondje  te fietsen, dat was helaas 
niet gelukt. Na 215km had ik het op-
gegeven omdat ik op was en niet meer 
warm werd. De Middelburg-Utrecht 
toertocht was ook nat, maar niet zo 
koud gelukkig. Dat ging een stuk beter 
en was een mooie tocht. Ik heb als laat-
ste meegedaan aan de klimtijdrit in de 
P+R-garage op de Uithof, was een korte 
maar leuke ervaring om in een parkeer-
garage te rijden tegen de klok.

Heb hiervoor diverse andere sporten 
gedaan die me niet zo lang konden 
boeien als wielrennen. Zo ben ik als 
klein kind begonnen met voetbal. Heb 
daarna nog een jaartje getennist, twee 
jaar getennist op een tafel en ook twee 
jaar Krav Maga  gedaan. Laatste is een 
Israelische vechtsport voor de mensen 
die het niet bekend voorkomt. Denk dat 
ik met wielrennen er makkelijk over-
heen ga en hoop nog veel te kunnen 
beleven op de fiets en bij de Domren-
ner.
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 BB-DOET - Evelien Bergman

Dat dit nieuwe lid goed kan fietsen zal bijna elke Domrenner be-
kend zijn, maar naast dit feit wisten wij als redactie nog niet veel 
over Belle. Tijd om kennis te maken dus!
We hadden met Belle afgesproken 
donderdag 18 juni samen te gaan eten 
voorafgaand aan de training. Aangeko-
men bij Belle was de enige die netjes in 
wielerkleding zat Belle zelf. 

Op het aanrecht stond een schaal met 
aangebrande lasagne: Belle had ons wil-
len verwennen met haar zelfgemaakte 
lasagne maar was het helemaal verge-
ten toen ze zelf de stad even in ging. 
Gelukkig had Belle snel een andere 
maaltijd geïmproviseerd: een kant-en-
klare lasagne en salade van de appie, 
ook lekker. Els grapte al dat we nieuwe 
leden een beoordeling geven voor hun 
kookkunsten in het Buitenblad, waarop 
Belle lachend en vol geloof reageerde: 
“dat meen je niet”. Wellicht een idee 
voor volgend jaar in het Buitenblad ;-). 
 
Tijdens het eten vertelt Belle ons dat 
ze haar hele leven al in Utrecht woont, 
haar ouders wonen slechts een paar 
straten verder. Toch gaat hier binnen-
kort verandering in komen: samen met 
Tessa en Hettie zal ze in een apparte-
mentje in de Bilt gaan wonen. Een echt 
vrouwenwielrenhuis dus: hun koelkast 
zal vast vol kwark staan.

“Naast wielrennen werkt Bel-
le momenteel fulltime voor een 
marketingbedrijf. Toch is zij van 
plan volgend jaar weer te gaan 
studeren: ze wil graag fysiothe-
rapie gaan doen, waarvoor ze al 
een paar keer uitgeloot is”

Een onmisbare vraag is natuurlijk hoe 
Belle bij de Domrenner terecht geko-
men is. Belle vertelt Hettie al te kennen 
van Softijs en samen met Hettie en Mi-

chiel een stuk te zijn gaan fietsen. En als 
je gaat fietsen met twee bestuursleden 
is het haast onontkoombaar zelf ook lid 
te worden natuurlijk. 

“Belle schaatst al jaren en doet 
wielrennen er nu ook al zo’n ze-
ven jaar naast” 

De belangrijkste reden dat Belle lid is 
geworden van de Domrenner is dat ze 
graag wedstrijdjes wil rijden. Die wed-
strijdjes gaan Belle goed af: ze heeft nog 
geen wedstrijd gereden waar ze niet 
eerste geworden is. Belle vertelt over 
één van de voordelen van het klein zijn 
bij het wedstrijdwielrennen:  “je kunt 
helemaal uit de wind rijden als je achter 
een groot persoon rijdt, ik profiteer ook 
wel hoor”. Ook vertelt ze lachend: “maar 
ze hebben niks aan mij, er wil nooit ie-
mand achter mij rijden”.         
 
Wanneer we Belle vragen over haar am-
bities bij het wedstrijdwielrennen ver-
telt ze dat ze graag bij de Domrenner 
blijft: ze doet het wielrennen namelijk 
echt als hobby en wil niet vanalles voor 
wielrennen opgeven. Daarnaast vindt 
ze de sfeer bij studentencups een stuk 
beter dan bij serieuzere wedstrijdjes zo-
als bijvoorbeeld het GNSK: “op een ge-
geven moment schreeuwde een meisje 
bij het GNSK tegen me in je lijn blijven 
bitch. Dus ik keek om me heen, hè in 
m’n lijn blijven?”. 

Belle vertelt ook dat ze hier nog wel 
in hoopt te groeien: het spel van het 
wedstrijdwielrennen. Na een klein uur-
tje verlaten wij het IBB zodat de meest 
gemotiveerde van ons, Belle, kan gaan 
trainen.   
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QUOTES

De verschillende koersen en toertochten hebben weer veel quotes 
opgeleverd voor het Buitenblad. We hebben er weer genoeg ont-
vangen, waarvoor dank! Keep it coming! 

Ronde van de Maliebaan

Vincent na de valpartij in de Ronde van de Maliebaan met een mogelijke hersen-
schudding aan het bier:
Anne H:  “Kan je het bier wel aan?”
Vincent:  “Kan het bier mij wel aan!”

Peter: “Mijn oma is vrijgezel, ze is alleen wel dood”

Vincent vertelt verhaal over de naaktfotoshoot van de heren   
wedstrijdploeg: “Ik was helemaal met mezelf bezig”

Vincent:  “Wat is karig?”
Peter:   “Het moet karig harig zijn”

Anne:   “Ik voel de alcohol wel”
Robert:  “Welke alcohol?”
Vincent:  “Zeg dat maar op het bureau meneer!”

Na een bestuursgerelateerde vraag:
Robert:  “Peter, jij bent toch bestuur?”
Peter:   “Koekoek!”

Rondje IJsselmeer

Yohan na 150km:  “Zo raar, je hebt nu al 2 keer een normale trai-
ning gereden en nog steeds moet je veel verder dan je normaal rijdt”

Guy na de eerste stop:  “Zullen we rondje Markermeer doen”

Michiel, vlak voordat hij een schaap aanrijdt: “Behhhh”

Guy vraagt aan Fernand:  “Hoe lang was die kopbeurt van jou, 
Fernand:    “7 windmolens”

Papi, bij een stop bij een kerkhof in Friesland: “Zou er nog een plekje 
over zijn voor mij?”

Nout, in de ijskoude regen als de brug op de afsluitdijk opengaat (vlak 
voor het verste punt):  “Zullen we omdraaien en naar huis gaan”

Andy na 100km:  “Zo, nog 275 te gaan!”



WIST JE DAT? TOUR DE FRANCE EDITIE - Leon Hoekstra

De hoogste pas 

die ooit in de Tour is 

beklommen de Col de 

la Bonette is met een 

hoogte van 2802m?

De berg die het meest beklommen is tijdens de Tour de France de Tourmalet is met 74 beklimmingen?Deze beklimming is sinds 1910 geregeld in het par-koers te vinden

Er vroeger nog twee extra truien waren? 
Er was nog de lapjestrui voor de leider van het combinatie-klassement (algemeen-, pun-ten- en bergklassement) en de rode trui voor de leider in het tussensprintklassement.

Na het schrappen van 

de touroverwinningen van 

Lance Armstrong het offi-

cieel nog niemand gelukt is 

meer dan 5 maal de Tour de 

France te winnen?

De lengte van de Tour 

met de jaren steeds verder 

afneemt? En dat dit hetzelf-

de geldt voor de gemiddelde 

lengte van de etappes? 
De gemiddelde snelheid van 

de winnaar neemt wel steeds 
verder toe

De renner die het 
vaakst de bolletjestrui 

in de Tour heeft gewon-
nen Richard Virenque 

is met 7 titels?

In deze editie van het Buitenblad een extra actie van Sport-
voeding Wielrennen!

De inhoud van het pakket is:
 
2 x OTE Energy Drink sachet a 43gr (keuze uit 
3 smaken)
1 x High5 Isogel (keuze uit 2 smaken)
1 x High5 Isogel Caffeine Citrus
6 x Maxim energierepen
 
Normale prijs =  €27,15 euro
Aanbieding voor Domrenner : €18,95
 
Als je een account aanmaakt op de website: 
www.sportvoedingwielrennen.nl (en daarna een 
email stuurt naar info@sportvoedingwielren-
nern.nl o.v.v. Lid Domrenner) ontvang je mini-
maal 15% korting op ons assortiment (op basis 
van de verkoopadviesprijs en excl.(voordeel-)pak-
ketten)

Daarnaast spaart je punten bij het plaatsen van 
bestellingen. Deze punten zijn weer geld waard 
in de vorm van korting. 
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