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REDACTIONEEL

Nieuw wielerjaar, nieuw bestuur, nieuw buitenblad én een nieuwe redactie. Want 
vanaf vandaag zullen jullie het moeten gaan doen met 2 nieuwe mensen aan het roer 
als hoofdredacteuren van het o zo geliefde gele boekje. Die waar jullie altijd met z’n 
allen dagen op zitten te wachten bij de brievenbus. Dát boekje.

Dat boekje ligt nu voor je en heeft een paar veranderingen ondergaan. Aangezien 
we nu een professioneel vormgever in de redactie hebben zitten in de vorm van 
Amber zal het uiterlijk van het felbegeerde gele boekje wat aan kwaliteit gaan win-
nen. Verder is er de vaste rubriek “wielerhelden” bij gekomen waarbij een domrenner 
een ode brengt aan zijn of haar wielerheld uit het verleden. Jorik zal deze rubriek op 
gang schieten in dit buitenblad met een verhaal over zijn wielerheld Gino Bartali.  
(Niet te verwarren met Bartoli, Arina!)

Om jullie zonder verveling de kerstvakantie door te laten komen hebben we een hele 
uitdagende cryptogram gemaakt. Je moet toch wat te doen hebben als straks de 
mussen weer van het dak vallen van de kou. 

We zijn weer op kosten van een nieuw lid heerlijk gaan eten voor ‘Het BB doet…’ 
en hebben een exclusief verhaal over een domrenner die tegenwoordig het geel 
en blauw promoot op het eiland aan de andere kant van de Noordzee. Verder nog 
hebben we deze editie een verslag van de MTB clinic, hield onze sterverslaggever 
Jorik een interview met onze veelbesproken spinningdocente Amber. Maar we star-
ten met de vaste rubriek “Van de voorzitter” gevolgd door de voorstelstukjes van de 
5 nieuwe bestuursleden.

Wij willen jullie alvast een prettige kerst en een sportief 2011 wensen!

Maikel van Steensel & Amber van Raalten 
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VAN DE VOORZITTER

Het wielrennen op de weg zit er inmiddels toch echt wel op voor 2010. Wedstrijden 
zijn er vanzelfsprekend niet meer, veel leden trainen binnen op de spinningfiets of in 
het krachthonk en het is voor het eten al donker. Oakleys hebben nog maar weinig 
mut en de wegen liggen vol met pekel, wat niet bevorderlijk is voor onze raspaard-
jes. De zaterdagtrainingen worden eind november al geteisterd door Koning Winter. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het leven binnen een wielervereniging ook stil valt, 
zeker niet bij de Domrenner! Een diner plus bowlingavondje, een borrel hier, een 
borrel daar, Sinterkerst, een baandagje nog in het verschiet. Ik durf te zeggen dat in 
de winter het verenigingsleven misschien nog wel actiever is dan in de zomer. Het is 
goed om te zien dat ook voor nieuwe leden een prominente rol is weggelegd. 

Bovenstaande heeft allemaal weinig met sport te maken, gelukkig worden er echter 
ook nog wielergerelateerde inspanningen geleverd. Neem nou de crosscommissie. 
Ik kan niet anders dan de dame en heren van deze commissie complimenteren met 
hun inzet. Natuurlijk is de winter jullie periode bij uitstek, maar er zijn jaren geweest 
dat het allemaal wat magerder was op crossgebied. Nu is er al een succesvolle clinic 
georganiseerd, worden er regelmatig plannen gemaakt over het gezamenlijk rijden 
van toertochten en zit het MTB-kamp drie maanden voor aanvang al vol. En laten we 
de crosscommissie-fandag niet vergeten… Keep on doing the good work! 

Wat betreft de eerste maand in functie van het bestuur 10/11, dit verloopt allemaal 
tamelijk soepel. Iedereen blijkt goed te kunnen koken en de vergaderingen verlopen 
altijd in een gezellige sfeer. Misschien dat we later in het jaar de vergaderingen ge-
woon maar meteen plaats gaan laten vinden in de Olivier. Ik zal jullie geruststellen, 
uiteraard zijn we ook met serieuze zaken bezig. In onze eerste maand werden we al 
geconfronteerd met twee grote zaken, namelijk de nieuwe KNWU-plannen en het 
immer bewerkelijke dossier dat Nedereindse Berg heet. Met name die laatste zal nog 
wat brainstormwerk vragen, maar daar zijn we tenslotte voor. 

Over niet al te lange tijd gaan we 2011 verwelkomen. Ik wens jullie daarom alvast fijne 
kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Voor degenen die nog gaan skiën, doe voor-
zichtig, want het seizoen 2011 is belangrijker dan dat sprongetje dat toch mislukt. 
Hopelijk zien we elkaar allemaal weer in goede gezondheid op de nieuwjaarsborrel. 

Met prominente groet, 

Jorik Visscher 
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JORIK VISSCHER, VOORZITTER 2010-2011

Een koude zaterdagmorgen in het vroe-
ge voorjaar van 2008 was mijn eerste 
kennismaking met de Domrenner. Mijn 
naam en gezicht zullen dus wel bekend 
zijn bij het oudere segment van de Dom-
renner, maar een aantal nieuwere leden 
zullen zich wellicht afvragen wie die kerel 
toch is. Vanaf maart tot september heb 
ik een half jaar in het verre en exotische 
buitenland (Antwerpen) gezeten, dus bij 
mijn terugkomst waren er ook voor mij 
een flink aantal nieuwe gezichten. Geluk-
kig maar, want dat komt de dynamiek van 
de vereniging alleen maar ten goede.

Zoals het kopje reeds doet vermoeden 
is mijn naam Jorik Visscher. Ik ben 24 
jaar jong, studeer Internationale Betrek-
kingen en ben woonachtig in het immer 
gezellige en bruisende Lombok. Dat is 
niet altijd zo geweest, mijn wieg stond 
namelijk in Ameide. Huh wat, IJmuiden? 
Nee, Ameide. Dit is een klein dorpje aan 
de rivier de Lek, een kilometer of 25 van 
Utrecht af. In het omringende oer-Hol-
landsche landschap van molens, polders 
en dijken begon voor mij het wielrennen, 
op vrij late leeftijd. Na mijn eindexamen 
kocht ik pas mijn eerste racefiets. Een 
Colnago, waar ik enorm trots op was. 
Na een korte periode op een Moser is 
die inmiddels ingeruild voor een chique 
Trek. Goed materiaal is het halve werk! 
Al vrij snel raakte ik verknocht aan deze 
sportieve vorm van zelfkastijding. In te-
genstelling tot veel mensen die er niets 
van snappen vind ik goed gesoigneerde 
wielrenners er altijd stoer uitzien. En la-
ten we eerlijk zijn, wie draait zijn hoofd 
niet opzij als hij langs een spiegelend 
kantoorgebouw rijdt om te kijken hoe 
hij/zij op de fiets zit? 

Niet lang nadat ik op kamers ging was 
voor mij het moment om me aan te 
sluiten bij leeftijdsgenoten die gelijk-
gezind waren. Weg waren de eenzame 
ritjes door de polder. Voortaan ging 
het en groupe met hoge snelheid over 
de Utrechtse Heuvelrug. Rijden bij een 
vereniging opende ook de mogelijkheid 
om te gaan beginnen met wedstrijden 
rijden. Dat was geen onverwijld succes, 
om het zacht uit te drukken. En afgelo-
pen seizoen ben ik door een combinatie 
van weinig tijd en lekkere Belgische bie-
ren niet in de gelegenheid geweest se-
rieus met wielrennen bezig te zijn. Wiel-
rennen is voor mij altijd zoeken naar een 
balans tussen serieus trainen en genieten 
van wat het (studenten)leven te bieden 
heeft. Aankomend jaar heb ik mijzelf ten 
doel gesteld om de aandacht iets te ver-
schuiven richting serieus trainen, om de 
vereniging ook op sportief vlak goed te 
kunnen vertegenwoordigen. Dus als jul-
lie mij aankomend seizoen op een onza-
lig uur tegenkomen in de stad, stuur mij 
gerust naar huis. 

Er is natuurlijk nog een heleboel te ver-
tellen, maar het duurt nog even voor mijn 
biografie bij De Slegte ligt. Tot die tijd 
sta ik voor iedereen open om het zweet-
hemd van het lijf gevraagd te worden 
over bijvoorbeeld mijn voorliefde voor 
Campagnolo, mijn favoriete pizzeria of 
mijn politieke voorkeur. 

Rest mij nog als nieuwe voorzitter, mede 
namens het aankomend bestuur, mijn 
dank uit te spreken richting de besturen 
van voorgaande jaren. Samen met de 
leden hebben zij ervoor gezorgd dat er 
een solide en goeddraaiende vereniging 
staat. 

>>>
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ARINA HENSEN, SECRETARIS 2010-2011

Nu een jaar lid van de domrenner met 
vele kilometers achter de rug en al aar-
dig besmet met het wielrenvirus heb ik 
de eer om dit jaar secretaris te worden 
van USWV de Domrenner. Voor de men-
sen die mij nog niet kennen zal ik me 
hieronder even kort voorstellen. 

Het begon allemaal anderhalf jaar gele-
den…. Na een rondje te hebben gefietst 
op een racefiets van de buurman moest 
en zou ik ook zo’n fiets bemachtigen. Mijn 
eerste kennismaking met de domrenner 
was het introkamp in Limburg. Met nog 
geen heuvel op te hebben gefietst was 
dit kamp wel even wat anders dan die 
vlakke tochtjes door het Zuid-Hollandse 
landschap die ik daarvoor gewend was. 
Na deze pittige tochten, waarbij ik meer-
dere malen ongewenst een voet aan de 
grond moest zetten, werd ik zeer gemo-
tiveerd om dit de volgende keer vooral 
niet te laten gebeuren. Tijdens dit jaar 
ben ik steeds fanatieker geworden in 
het fietsen waardoor ik vaak te zien was 
bij trainingen en heb daarnaast ook nog 
vele kilometers gemaakt. Aan het eind 
van het seizoen heb ik  voor het eerst 
meegedaan aan een wedstrijd, het NSK 
in Enschede. Helaas mocht het me hier-
bij niet lukken om mijn van te voren ge-
steld doel te behalen; namelijk de rode 
lantaarn te bemachtigen. Maar ondanks 
deze kleine tegenvaller, ben ik volgend 
seizoen zeker van plan om weer fanatiek 
te gaan trainen en mogelijk ook nog wat 
meer wedstrijdjes te gaan rijden. 

Of dit allemaal nog niet sportief genoeg  
is doe ik naast het fietsen ook nog aan 
andere sporten. Zo ben ik regelmatig te 
vinden op de squashbaan en schaats ik 
’s winters bij Softijs. Ook ben ik net als 
vorig jaar hiernaast van plan om te gaan 
fitnessen en hardlopen.

Nu alweer 3 jaar geleden ben ik van-
uit mijn geboortestad Rotterdam naar 
Utrecht gekomen om farmacie te gaan 
studeren. Daarvoor heb ik eerst nog 
een half jaar Geneeskunde gestudeerd 
in Rotterdam maar hierbij werd het me 
al snel duidelijk dat die studie niks voor 
mij was. Op dit moment heb ik net mijn 
bachelor farmacie afgerond en ben ik 
begonnen aan de master tot apotheker. 
Naast mijn studie heb ik een bijbaantje 
bij een klein farmaco-economisch bedrijf 
Pharmerit genaamd, in Rotterdam. 

Afgelopen jaar ben ik niet alleen qua 
fietsen actief geweest bij de Domrenner 
maar ben ik ook lid van de evenemen-
tencommissie en galacommissie. En ik 
hoop dan ook dat dit jaar op zowel spor-
tief vlak als op gezelligheid weer een top 
jaar gaat worden! 
Hopelijk is het nu duidelijk wie jullie 
nieuwe secretaris voor komend jaar gaat 
worden. Ik ga komend jaar dan ook met 
veel enthousiasme tegemoet en heb er 
enorm veel zin in!

Ondanks dat het bestuur 2010-2011 al 
met de geuzennaam ‘Feestbestuur’ ge-
doopt is, zullen wij ons uiteraard serieus 
in gaan zetten om het niveau van de 

Domrenner te behouden en waar moge-
lijk te verhogen. Wij zijn er alle vijf klaar 
voor om er een heel mooi, gezellig en 
sportief succesvol jaar van te maken!
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YOHAN DE KLEIN, PENNINGMEESTER 2010-2011

Hoi iedereen! Ik ben Yohan de Klein, 
21 jaar oud en heb de afgelopen 3 jaar 
natuurkunde gestudeerd hier in de 
Domstad. In het seizoen 2011 ga ik de 
schatkist beheren, en ben dus de pen-
ningmeester van het 15e bestuur van 
USWV de Domrenner. Het lijkt mij een 
leuke uitdaging om deze taak met goed 
vervolg te volbrengen.

Ik ben geboren en woonachtig in Nieu-
wegein. Dit zal voor de wat doorgewin-
terde fietser in de omgeving van Utrecht  
bekend in de oren klinken als dat stadje 
ten zuiden van Utrecht en waar ook de 
Nedereindse Berg te vinden is. 

Als 6 jarig kereltje fietste ik samen met 
mijn vader langs SV Geinoord, om even 
later huiswaarts te keren als de nieuwe 
ster van de F5. Voetballen dus! Dit heb 
ik 4 jaar gedaan met wisselende succes-
sen, maar altijd met plezier. Echter, mijn 
vrienden deden aan hockey. Toen maar 
op hockey gegaan. Bij de MHCN (mixed 
hockey club Nieuwegein) kwam ik in de 
D1. Het tenue van de club 
is beige met bruin, en is de 
perfecte weerspiegeling van 
de bouwstijl van Nieuwegein. 
Hockeyen doe ik nog steeds, 
inmiddels al jaren bij de club 
in IJsselstein. En de plaats 
waar ik speel: achterin. Dit 
is bij het wielrennen heel an-
ders natuurlijk ;)

Maar het fietsen, wanneer be-
gon dat dan? Dat zal ergens 
rond mijn 16e geweest zijn. 
Ik kocht een fiets op markt-
plaats, en mijn oom nam me 
heel vaak mee om een rondje 
te maken.  

Zo kende ik de omgeving al goed en ben 
steeds 1 à 2 keer per week gaan fietsen. 
Bij de Domrenner ben ik in februari 2008 
gekomen. Het overschakelen van een 
rondje van 60km met 1 of 2 pauzes en 
her en der afstappen om een beziens-
waardigheid te bekijken, naar non-stop 
doorrijden, bij mij de eerste paar keren 
goed hard aankwam.  Dit verbeterde, en 
bij kampen en tijdritten was ik eigenlijk 
altijd. 

Nu ik net terug ben uit Canada, waar ik 
een half jaar “heul hard” gestudeerd heb, 
ben ik flink aan het trainen geslagen. Ik 
hoop dat ik (nu ik toch gestart ben), lek-
ker blijf trainen. Dat is een kwestie van 
motivatie kweken door leuke en uitda-
gende doelen te stellen. Een excuus om 
ongegeneerd fietstrips te plannen. 

Een gelukje wat dat betreft dus, dat pen-
ningmeesteren. Want als bestuur heb 
je toch al het voorrecht om regelmatig 
Domrenner trainingen te leiden ;). 
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LOES HOLTMAAT, PR COMMISSARIS 2010-2011

21 Jaar geleden (wat dus betekent dat 
ik het jongste bestuurslid ben) ben ik 
geboren in een plaatsje ergens voorbij 
Enschede aan de Duitse grens (gaan we 
het niet over hebben). Na een gelukki-
ge, rustige, ook wel luie vier jaar begon 
het echte sportleven, ik moest mee naar 
de ijsbaan om te schaatsen. Ik vond het 
vreselijk, want na elke training moesten 
mijn voeten weer uren ontdooien en ik 
lag meer op het ijs dan dat ik daadwer-
kelijk vooruit kwam. Gelukkig had ik wel 
veel doorzettingsvermogen wat ervoor 
gezorgd heeft dat ik zo rond m’n 11e 
ook een wielrenfietsje kreeg zodat er 
in de zomer ook getraind kon worden. 
Wat voor fiets dat was, waarop ik daarna 
reed, waarop ik nu rijd, ik ga het er niet 
over hebben, stiekem heb ik daar hele-
maal geen verstand van namelijk.

Na veel rondjes door het Twentse land-
schap en ook een aantal tijdritjes waarbij 
verdwalen voor mij meer regel dan uit-
zondering was, heb ik op m’n 15e beslo-
ten ook maar bij een echte wielervereni-
ging te gaan fietsen. Bij deze vereniging 
(OWC) was zelfs een heus damesteam, 
dus een jaar later onderging ik toch maar 
een sportkeuring en nam ik een fietsli-
centie. Na wat ijskoude trainingswed-
strijdjes in de sneeuw reed ik in april mijn 
allereerste klassieker: ‘Kleine Hein’. He-
laas werd mijn doorbraak hier verhinderd 
door een valpartij na de tweede bocht. 
Alweer had ik dat doorzettingsvermo-
gen, want ongeveer twee jaar later reed 
ik maar liefst mijn eerste NK als junior 
dame, de winst bleef helaas uit, dus heb 
ik mijn licentie vaarwel gezegd (onder 
het motto: ‘stoppen op je hoogtepunt’) 
en had sindsdien mijn fiets op een aantal 
toerritjes na niet meer aangeraakt (want 

zoals mijn trainer ooit zei: ‘trainen is voor 
talentlozen’).

Fietsen, het begon toch weer te kriebe-
len en toen ik in de grote stad, Utrecht, 
ging studeren heb ik na een halfjaar toch 
mijn fiets uit het stof getrokken en mee-
gesleept naar het verre Westen. Daar 
heb ik me aangemeld bij de Domrenner 
en ik mocht meteen mee op het fameuze 
Ardennenkamp, lekker fietsen in de re-
gen. Na zo’n geweldig kamp moest ik 
wel lid blijven, al bleef mijn motto dat 
jaar nog steeds staan (‘trainen is voor 
talentlozen’). Afgelopen jaar is dat ge-
lukkig verminderd en dit jaar wil ik het 
helemaal goed gaan aanpakken, met 
misschien zelfs weer een licentie (talent 
moet je niet laten liggen natuurlijk).

Naast mijn jarenlange kennis van het fiet-
sen, mijn onkennis van de fietsen (mate-
riaal), studeer ik in het echte leven Soci-
ale Geografie. Helaas verlies ik met deze 
studie op het moment alleen maar geld, 
gezien mijn andere hobby, reizen, niet 
erg goedkoop is (volgende keer toch 
maar op de fiets naar Australië of Azië, 
scheelt weer in de vliegkosten). Gelukkig 
ben ik komend jaar bestuurslid van deze 
sportieve vereniging, wat inhoudt dat ik 
minder kan reizen en meer geld bespaar. 
Eigenlijk is dat ook wel de enige reden 
dat ik PR commissaris wil worden..

Stiekem heb ik er natuurlijk wel heel veel 
zin in en na een weekend helemaal niks 
doen met de andere bestuursleden ben 
ik er nu klaar voor om mijn uiterste best 
te doen. Dus tot snel, op de weg, in de 
spinningzaal, in de kroeg, in het bos of 
bij een van de andere activiteiten!
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JOEL BOSS, WEDSTRIJDCOMMISSARIS 2010-2011

Ik ben Joel, de oudste van de groep. Al-
weer 25 lentes jong en al veel levenser-
varing  opgebouwd die ik van plan ben 
met mij collega’s te delen. Je zou me 
koppig, relativerend, positief ingesteld, 
nieuwsgierig en een tikkeltje naïef kun-
nen noemen. Ook ga ik niet graag een 
uitdaging uit de weg. 

In het dagelijks leven doe ik op dit mo-
ment eigenlijk weinig anders dan mij be-
zig houden met de Domrenner, feesten 
en fietsen. Ook ben ik een enorme film 
liefhebber en studeer af en toe… Dat 
noemt men tegenwoordig deeltijd, be-
drijfseconomie. 

Mijn leven begon om precies 0:00 7 of 8 
maart 1985 in het mooie dorp Hoorn aan 
het IJsselmeer. Mijn geluk is dat ze toch 
8 maart hebben genomen aangezien ik 
dan officieel de hele dag jarig ben. Op 
vroege leeftijd, ongeveer 5 jaar oud was 
ik, werd ik uit mijn vertrouwde omgeving 
gerukt en belandde ik in een klein plaats-
je in het zuiden van Engeland, Sheldwich. 
Hier mocht ik mijn jeugd vervolgen en 3 
jaar later mocht ik weer terug naar Ne-
derland. Zeist werd het. Ik ben pas later 
gaan wielrennen en doe het vanaf begin 
dit jaar echt actief. Hiervoor was roeien 
mijn ding in Nijmegen, waar ik 2 jaar lang 
met succes de roeipaal ter hand heb ge-
nomen.

Dit jaar wil ik het bestuur aan gaan vul-
len als wedstrijdcommissaris. Eigenlijk 
ben ik op dat vlak nog een groentje. Be-
stuurservaring heb ik niet en ook niet als 
wedstrijdrenner. Maar dat betekent wel 
dat ik open sta voor verandering. Nu kan 
ik natuurlijk hier op zijn obamiaans heel 
hard Change! Change! Change! gaan 
roepen, maar dat Amerikaanse hoeft van 

mij niet zo. Doe maar gewoon dan doe 
je al gek genoeg vind ik daarom ook een 
heerlijk Nederlands gezegde. Behalve 
met een lekker biertje, dan kan het niet 
gek genoeg. Verder ga ik  zoals velen die 
mij voor zijn gegaan het wedstrijdfietsen 
combineren met het wedstrijdcommissa-
riaat. En zal mij gaan meten in het ama-
teurs-A veld, nadat ik het afgelopen jaar 
geroken heb aan het hard rijden op de 
fiets. Wel moet er nog een nieuwe fiets 
komen waarmee ik niet voor lul sta bij de 
wedstrijden, een groene gazelle Alu Pro 
uit de vroege jaren  90 is niet wat je dan 
wilt hebben. 

Voor mijn bestuursjaar heb ik een aantal 
belangrijke doelen gesteld voor mijzelf. 
Ten eerste wil ik een hechte ploeg creë-
ren waarmee we gezamenlijk wedstrijden 
gaan rijden en onszelf laten zien. Op een 
positieve manier uiteraard. Verder wil ik 
gezamenlijk de kwaliteit van de trainin-
gen voor de wedstrijdrenners op een 
hoger  niveau brengen, zodat de rijders 
optimaal aan de start kunnen verschijnen 
en met veel vertrouwen rijden. Het rij-
den als een kip zonder kop is misschien 
leuk maar levert uiteindelijk weinig tot 
geen resultaat op. De Nedereindse  berg 
wordt door de wedstrijdafdeling op dit 
moment nog niet genoeg benut terwijl 
dit een ideale locatie om een stapje ver-
der te zetten. Trainingen zullen om deze 
reden steeds vaker op de Nedereindse 
berg verreden worden.

Na al deze serieuze en minder serieuze 
woorden zou ik er nog aan toe willen 
voegen: Ik heb er zin an!!

Bedankt voor jullie aandacht en… neemt 
allen een licentie!
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HET GROTE FIETSKOEKJES RECEPT 

Gewoon omdat koekjes lekkah zijn... en fietsen er nou eenmaal bij horen. Boven-
dien kun je door het bereiden van de koekjes je handen laten ontspannen nadat je 
daarvoor 3 uur lang geconcentreerd op je Tacx hebt zitten zwoegen met gespannen 
armen. 

Ingrediënten:
300 g bloem
150 g fijne kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker
250 g koude boter
1 eierdooier
200 g poedersuiker

Materialen:
plasticfolie
bakpapier
uitsteekvorm (fiets of figuur van je idool (Dom)renner)

Voorbereiden
Zeef de bloem boven een kom en meng er de kristalsuiker en vanillesuiker door. Snijd 
de boter in blokjes en leg ze in de kom. Snijd met twee messen kruislings door het 
bloemmengsel, tot de boterstukjes heel klein zijn. Voeg de dooier toe en kneed de 
massa met koele hand snel tot een samenhangend deeg. Vorm een deegbal en leg 
deze, verpakt in plasticfolie, 30 min. in de koelkast.

Tip: Mocht je spierpijn hebben in je benen van het urenlang tacxen, dan kun je er na-
tuurlijk ook voor kiezen het deeg met je voeten te kneden. Dit zal een ontspannend 
effect hebben op de kuiten. 

Bereiden
Oven voorverwarmen op 175 °C. Werkvlak en deegroller met bloem bestuiven en 
deeg uitrollen tot lap van 5 mm dikte. Met vormpje Fietsfiguurtjes uit het deeg ste-
ken. Mocht je fan zijn van een bepaalde (Dom)renner, dan kun je er ook voor kiezen 
om daar koekjes van te maken (niet letterlijk natuurlijk). Bakplaat met bakpapier be-
kleden en koekjes op enige afstand van elkaar erop leggen, anders komen je koekjes 
uit de oven als een lange tandem. Koekjes in midden van oven in 15-20 minuten licht-
bruin en gaar bakken. Bakplaat uit oven nemen en eventueel met dikke breinaald of 
Chinees eetstokje gaatje in elk koekje prikken, zodat koekjes aan lint kunnen worden 
opgehangen en je er wellicht een fietsspel van kunt maken. Bakpapier van warme 
bakplaat tillen (anders gaat het bakproces door) en koekjes minstens 30 min. laten 
afkoelen. Tot gebruik in luchtdichte trommel bewaren.
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Nabereiden
Poedersuiker met 5-6 el water tot glazuur roeren. Bovenkant van koekjes met glazuur 
bestrijken en dit hard laten worden. Eventueel een stukje (keuken)touw of lint door 
elk koekje rijgen om ze in kerstboom te hangen. Het wordt aangeraden voor geel, 
roze of goud glazuur te kiezen, dit zorgt voor een grotere omzet mocht je ze willen 
verkopen. 

Tip: Druk wat decoratieve versiersels in het nog natte glazuur, zoals glanzende  
pilletjes (doping dan wel legale vitamines).

Voorbeeld van een vormpje van je idool ...
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‘COUP’ BINNEN DE DOMRENNER door Jeroen Punt

Van de Buitenbladredactie kwam de vraag of ik wat wilde schrijven over een ge-
beurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de recente ALV.  Voor diegenen die nog 
van niks weten; tijdens deze ledenvergadering hebben enkele Domrenners inclusief 
ondergetekende geprobeerd om het niveau van de adviescommissie op een hoger 
niveau te brengen door deze om te vormen in een senaat.  Tijdens een aantal ‘bij-
eenkomsten’ hebben Matthijs, Joost, Ruben, Nivard en mijzelf eens goed nagedacht 
over hoe we de Domrenner hiermee van dienst konden zijn en werden de nodige 
uren gebruikt om te brainstormen. Uiteindelijk was er maar één mogelijkheid en dat 
was om de stoute schoenen aan te trekken en op de ALV zelf het voorstel te doen en 
de andere aanwezigen te overtuigen van het nut van een senaat. 

De volgende toespraak hebben we uiteindelijk gehouden, met dank aan onze 
speechschrijver en huisdichter Matthijs:

Zojuist hebben jullie de jaarverslagen gehoord van alle commissies. Misschien is jullie 
ook opgevallen dat, en dat formuleer ik voorzichtig, niet het volledige potentieel van 
de adviescommissie gebruikt wordt. Dat is natuurlijk zonde. Daarom willen wij het 
volgende voorstel doen:

- Vervang de adviescommissie door een senaat. Door de omvorming van een lullige 
commissie inclusief chocoladeletter aan het eind van het jaar naar een waardige he-
renclub zullen de leden hiervan bruikbaardere adviezen geven.

- Laat de voorzitter de senaat maandelijks bijpraten over de verenigingszaken in Cafe 
Olivier. Om deze bijeenkomsten ordentelijk en naar wens te laten verlopen stelt het 
bestuur een budget van €1800,- ter beschikking.

- Om het karakter van een waardige herenclub te behouden beslist de senaat zelf wie 
er toetreden tot deze club.

- Om dezelfde reden heeft de senaat het recht om tijdens ALV’s op de achterste rij 
plaats te nemen.

- Ter beloning ontvangen de senatoren geen chocoladeletter maar een goede fles 
whiskey.

Ik begrijp dat jullie niet direct nut en noodzaak zullen inzien van élk van de zojuist 
genoemde maatregelen. Krijgt de senaat niet teveel macht? Is €1800,- niet te weinig 
om een maandelijkse bijeenkomst te realiseren? Is een herenclub niet erg jaren vijftig 
in deze emancipatoire tijden?
Welnu, dit dachten wij ook. Wees gerust, de adviezen van de senaat aan het bestuur 
blijven vrijblijvend, wij gaan uit van de kracht van de rede. €1800,- lijkt ons ruim vol-
doende, en mocht dit toch te weinig blijken dan zijn wij de beroerdste niet en zullen 
de rest zelf bijleggen.
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Blijft over het laatste punt. Een herenclub, in deze tijden waarin de Opzij een main-
stream blaadje geworden is, is dat wel verstandig? De ernst van dit probleem ont-
gaat ook ons niet. Daarom zal een der senatoren belast worden met de portefeuille 
‘Emancipatiezaken’.

Nadat deze toelichting was gegeven was direct duidelijk hoe enthousiast iedereen 
was. Er moest weliswaar toch wat gekort worden in het maandelijkse budget van 
een eventuele senaat, de whiskey werd overbodig geacht en de aanwezige dames 
hadden hier en daar nog wat bezwaren, maar niets leek er verder in de weg te staan 
van een succes. 

Maar helaas, het nieuwe bestuur zag de naamsverandering van adviescommissie naar 
Senaat niet zitten.  Hiervoor moest te veel werk worden verricht. En dus bestaat de 
huidige adviescommissie nog steeds. Populairder dan ooit met momenteel 5 leden 
(m/v),  en waarschijnlijk een chocoladeletter aan het einde van het jaar.
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INTERVIEW MET ONZE SPINNINGDOCENTE door Jorik Visscher

Iedere woensdagavond wordt een gedeelte van de Domrenners tot het uiterste ge-
dreven door een blonde jongedame. Omdat er tijdens het uurtje afzien maar weinig 
tijd voor conversatie is wordt het moeilijk om onze spinningdocente te leren kennen. 
Het Buitenblad stuurde daarom ‘jakhals’ Jorik op pad met de opdracht deze spor-
tieve dame een beetje in kaart te brengen. Tussen de lessen door en met een grote 
tonijnsalade voor zich vond het interview doorgang in het Sportcafé.

Naam: Amber Trapman (nomen est omen)
Leeftijd: ‘Ik word over niet al te lange tijd 22...’, 21 dus.
Verliefd/verloofd/getrouwd: Mannelijke Domrenners kunnen hun aspiraties in de 
koelkast zetten, want Amber is al twee jaar verliefd op haar vriend.
Opleiding: HU Integrale Veiligheidskunde Werk: doceert spinning (duh) en polefit-
ness op Olympos, past enkele uren per week op en is te bewonderen op de afdeling 
vlees bij de Plus.

Hoe ben je voor onze groep terecht gekomen? 
In april van dit jaar werd ik gevraagd om spinningdocente te worden hier op Olym-
pos. Daarvoor heb ik een cursus spinning gevolgd in Amsterdam. Toen in sep-
tember de nieuwe roosters opgezet werden, werd mij gevraagd of ik de Dom-
renners wilde doen. Dat leek mij wel een uitdaging, ik was direct enthousiast. 

Heb je zelf iets met wielrennen? Nou, ik MTB wel eens met mijn vriend. Die woont in 
Harderwijk en vanuit daar ben je zo in de bossen op de Veluwe. Dat zijn dan ritjes van 6 uur 
(!). Ik zou wel graag een racefiets willen hebben, maar dat is momenteel nog even te duur. 

Hoe denk je over het Domrenner-klasje? Heel positief. (Dat is gevaarlijke taal als je 
het over wielrenners hebt…) Ik merk dat de groep heel graag wil en er veel plezier 
in heeft. Als ik bepaalde dingen uitleg dan neemt iedereen dat graag aan. Ik zie ook 
een hechte groep met goed onderling contact, veel saamhorigheid. Voor mij zijn jul-
lie ook motiverend, omdat jullie een fanatieke groep zijn, waardoor ik weer gepushed 
word.

Kwade tongen beweren dat bepaalde mannelijke leden expres fout op hun fiets gaan 
zitten, zodat jij ze komt corrigeren. *Lacht*. Nou, daar ga ik niet van uit. Sommigen 
denken wellicht ‘ik vind het wel goed zo,’ maar ik ga er niet vanuit dat ze het expres doen. 

Welke persoon zou je graag een keer in je klasje willen hebben en waarom? 
Goede vraag… *halve minuut voor zich uit staart*  Denzel Washington. Die is nu mis-
schien wel oud, maar was vroeger een hele knappe man. Bovendien vind ik het een 
hele goede acteur, ik ben echt fan zijn films. 
 
De winnaar van de ingezonden vragen op de Schreeuw: hoe oud kunnen spinning-
docentes worden? *verbaasde blik* Ik heb zelf ooit spinningles gehad van iemand 
van 60. Dus laten we het daar maar op houden.
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Lijkt het je leuk om in het voorjaar de rollen een keer om te draaien, dat jij een 
wegtraining meedoet met de Domrenner? Ja! Lijkt me ontzettend leuk. Kijken hoe-
veel effect mijn spinninglessen deze winter gehad hebben. 
Ik ben ook best wel een bikkel, alleen heb ik nog geen racefiets. 

Niet bang dat je eraf gereden wordt? Hm, nee eigenlijk niet. Ik ben heel competi-
tiegericht en ga door tot ik er bij neerval.

Tot slot, kom je nog een keer naar een Domrennerborrel? Ja, lijkt me hartstikke 
leuk! Ik kom zeker een keer langs binnenkort. 

Rest mij alleen nog je te bedanken voor je medewerking aan dit interview. Graag 
gedaan! Ik vond het ook ontzettend leuk om voor het eerst geïnterviewd te worden.

Terwijl de tonijnsalade zichtbaar kleiner wordt, is het voor interviewer tijd om zich 
klaar te maken voor de spinningles. 

Wil je hier ook een keer aan deelnemen en Amber in het wild zien, er zijn altijd nog 
wel vrije plaatsen. Stuur hierover een mail naar het bestuur.

INTERVIEW MET ONZE SPINNINGDOCENTE door Jorik Visscher
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BUITENBLAD DOET... door Maikel van Steensel

SUZANNE PERA

Terwijl de rest van Nederland voor de 
open haard zat met een warme beker 
chocomel en de rayonhoofden al weer 
langzaam overleg hadden moest deze 
jongen heel Utrecht door fietsen om 
met wat collega domrenners een hapje 
te eten. Sneeuw + verkeer = Chaos had 
ik vroeger al geleerd van mijn wiskunde 
docent. Lunetten – Tuindorp bij -8, ‘ik 
geef het je te doen’ zou Ducrot gezegd 
hebben.

Aangekomen bij de Frits Coerslaan (´Het 
is coers!´) was ik alleen vergeten op 
welk nummer ons Buitenblad slachtoffer 
woonde, en dat terwijl de al reeds binnen 
gearriveerde voorzitter van onze gele 
brigade me het nog 20 seconde eerder 
had medegedeeld via de telefoon. 
Er waren maar 4 opties dus ik gokte ge-
woon op de intercom van nummer 56; 
“Hier woont geen Suzanne” was zo’n 
beetje 3 keer het antwoord. Vier keer 
scheepsrecht. Zelfde wiskunde docent.

Binnen aangekomen zaten mijn 3 mede 
redactie leden me op te wachten aan 
tafel en viel mij als eerste de fiets op 
waarmee Suzanne de Utrechtse wegen 
onveilig maakt: een Bianchi Liquigas Edi-
tion afgemonteerd met jawel: Campag-
nolo. Jasper Hentzen had waarschijnlijk 
de fiets direct uit het raam geslingerd. Bij 
Jorik kon Suzanne daarentegen al niets 
meer fout doen. Dat gezegd was het 
toch echt diezelfde Jorik (héél veel meer 
hebben we er ook niet bij de Domren-
ner) die zijn Couscous niet op at omdat 
hij het niet lekker vond. Althans dat is 
wat hij zelf beweerde. 

Aangezien hij ook thuis bij het water ge-
ven van de plantjes de afrikaantjes altijd 
overslaat vermoed ik hele andere motie-
ven. Je zou toch anders verwachten van 
iemand die Mehtap vaker van binnen ziet 
dan de plaatselijke super. 

Couscous dus, met een quiche en sa-
lade. Als toetje kregen we een simpele 
doch uiterst effectieve bak met 3-kleurig 
schepijs voorgeschoteld. Dit bleek wel 
uit het feit dat er haast nog gevochten 
werd om wie de laatste restanten uit 
mocht lepelen. Uiteindelijk won Jorik het 
dubieuze gevecht. Je moet wat he als je 
het heilige Marokkaanse voedsel uit je 
bord laat weg schimmelen. 

Tijdens het eten konden we ‘heerlijk’ 
bijhouden hoe lang de huisgenoot van 
Suzanne douchet aangezien de isolatie 
rond de leidingen in het huis van het ni-
veau Burkina Faso is. Ideaal voor de soci-
ale controle van een overbezorgde moe-
der, maar niet voor een hard studerende 
dame als Suzanne.

Aangezien we zo’n bende hadden ge-
maakt zijn we maar zo hoffelijk geweest 
alles samen af te wassen. Althans dat 
hebben we Suzanne voor gehouden, bij 
min 8 kan je toch maar beter met warme 
handen de boze buitenwereld in gaan.
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HELDEN VAN WELEER door Jorik Visscher

Elke editie zal een wielerheld uit vervlogen tijden de revue passeren. Deze keer…

Gino Bartali

De Zwijgzame, de Vrome, de Monnik… Het zijn slechts 
een paar bijnamen van één van de meest legendarische 
wielrenners ooit, de Italiaan Gino Bartali. In de periode 
net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was hij sa-
men met zijn grote rivaal Fausto Coppi de te kloppen 
man in het wielerpeloton. Helaas zijn er maar weinig 
beelden uit die tijd. We moeten het doen met karakteris-
tieke zwart-wit foto’s van een renner zonder helm, band-
jes om zijn schouders gewikkeld en bidons voorop het 
stuur, rijdend op een slecht verharde bergpas. 
Over Bartali gaan vele verhalen de ronde, waarvan er 
twee te mooi zijn om niet de aandacht op te vestigen.

Met het verdwijnen van het regime van Mussolini was in Italië na de oorlog een 
machtsvacuüm ontstaan. In de politieke arena bestreden katholieken, communisten 
en fascisten elkaar fel. Op 14 juli 1948 kwam het zo ver, dat er een aanslag werd 
gepleegd op de leider van de communistische partij, een gewelddadige revolutie 
dreigde. In een poging hier iets aan te doen belde de Italiaanse premier De Gasperi 
met Gino Bartali, die op dat moment een rustdag genoot in de Tour de France. Het 
verzoek aan Bartali was of hij de Tour kon winnen om op die manier de aandacht wat 
af te leiden van de maatschappelijke problemen. Op dat moment stond de Toscaan 
in het klassement echter ver achter op een jonge Louison Bobet. Of het verzoek van 
de Italiaanse premier de doorslaggevende factor is geweest valt moeilijk hard te ma-
ken, maar feit is dat Bartali de eerstvolgende drie dagen drie loodzware Alpenetap-
pes op rij won en het geel met overmacht naar Parijs bracht. Terwijl de communisten 
op wraak zonnen voor de aanslag kwam in het sportminnende Italië het nieuws bin-
nen dat hun landgenoot de Tour gewonnen had. Een verhit debat veranderde in een 
feestelijke sfeer waarin tegenstanders elkaar feliciteerden met de zege van Bartali. 
Nooit was het moderne Italië dichter bij een revolutie dan toen. Een eenvoudige 
boerenzoon uit Toscane had door hard te fietsen het land gered van een crisis. 

De fietsprestaties van Bartali zijn bijzonder te noemen. Ondanks dat de oorlog zijn 
vijf beste jaren van hem afpakte prijken op zijn erelijst onder andere twee Tours, drie 
Giro’s, driemaal de Ronde van Lombardije en viermaal Milaan-San Remo. Maar voor 
zijn allergrootste prestatie moeten we toch even terug naar de oorlog. 

De devoot katholieke Bartali was een verklaard tegenstander van het fascistische 
regime van Mussolini. Tijdens de oorlog waren er weinig wedstrijden, maar Bartali 
bleef fanatiek doortrainen. Deze lange trainingsritten van vele honderden kilometers 
stonden veelal in het teken van het Italiaanse verzet.                 >>>
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In zijn frame verstopt zaten pasfoto’s en valse documenten, bestemd voor Italiaanse 
joden, om zo vervolging te ontlopen. Kriskras door Toscane bracht Bartali de docu-
menten naar de juiste organisaties. 
De politie van het bewind van Mussolini had wel een vermoeden dat Bartali werkte 
voor het verzet, maar durfde hem vanwege zijn bijna goddelijke verering door het 
volk jarenlang niet op te pakken. Sterker, bij controle werd hij eerder om een handte-
kening gevraagd, dan om zijn bedoelingen. In de herfst van 1943 werd het netwerk 
opgerold en Bartali korte tijd vastgehouden. Hij werd spoedig weer vrijgelaten en tot 
het einde van de oorlog is hij actief gebleven in het verzet. 
Bartali heeft nooit met een woord gerept over zijn nobele acties. Pas in 2000, het jaar 
waarin hijzelf op 86-jarige leeftijd overleed, kwam uit een dagboek van een joods 
verzetslid naar voren wat Bartali betekend had voor veel Italiaanse joden. Zijn hel-
denstatus nam mythische proporties aan. Italië mag met recht trots zijn op deze wie-
lerheld van weleer.
En als je ooit in de buurt van het Comomeer bent, ga dan eens naar het kerkje bo-
venop de Ghisallo, waar Gino Bartali regelmatig op bedevaart ging en de mooiste 
wielerrelikwieën liggen. Een stenen versie van Bartali zal je daar opwachten. Een 
zwijgzame versie. 
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DE FLITS door Esther Dieker

Hier is ie weer!!! “De Flits”, de exclusieve fotorubriek van het BuitenBlad! Hierin ziet 
u regelmatig DE momenten (die er werkelijk toe doen) van de afgelopen periode. 
In deze editie laten wij u nog 1x de hoogtepunten van twee prachtige domrenner 
activiteiten herbeleven! Omdat de herfst inmiddels was ingetreden in Nederland en 
de racefiets even in ruste moet voor velen, was er de MTB-clinic. Daarnaast was er 
nog een prachtige andere sportieve activiteit: bowlen! En last-but-not-least: tijdens 
een van de vele Domrenner stapavondjes van de afgelopen tijd, is er een nieuwe 
Domrenner dansmove opgedoken! Aan jullie de prachtige taak om deze een mooie 
naam te geven.
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DE FLITS door Esther Dieker
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DE FLITS door Esther Dieker
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Matthijs tegen Jeroen: “Naast welke sport doe jij het fitness eigenlijk?”
Jeroen: “Nou eh, ik fiets vaak naar de uithof..”
 
“Nee, niet mijn drol!” roept Arina naar Jorik terwijl ze lekker aan het kleien zijn.

In het squashcentrum zijn Jeroen en Jorik al uitgespeeld en wachten op hun 
zojuist bestelde tosti’s. Dan vraagt Arina: “Wat gaan jullie nog doen?” Je-
roen: “Wij wachten nog even op onze tosti’s. Arina: “Hebben jullie die bij je?”  
Jorik: “Ja hier in m’n tas.. “ Jeroen: “We hebben een tostiijzer bij ons..”
 
Arthur tegen Simone: “Kijk, stel dat jij een vrouw was...”
 
Matthijs tegen Joost: “Jij bent een goede vriendin van Linda. Joost: Vriend ja...”
 
Loes tijdens het squashen: “Dat plafond zit de hele tijd in de weg!”

“Wat drink je raar! Via je boven tandvlees.”
Simone verschaft Maikel nuttige info.

“In september is er geen oktoberfest”
Arina

“Maar wat doen we met Jamber en Acco?”
De voorzitter moet nodig aan zijn ledenkennis gaan werken.

“Wat je ziet als je dan op de automatische piloot de verkeerde deur neemt, daar 
word je bij schaatsters niet vrolijk van.”
Jorryt over de verbouwing van de schaatsbaan, waarbij de mannen- en vrouwen-
kleedkamers zijn omgewisseld.

Jos: “Joël zou een uitje regelen. Maar dat heeft hij niet gedaan.”
Tim Z: “Heeft hij werk ofzo?”

“Tot op heden worden we flink genaaid door het GNSK-bestuur, maar dat vindt Jos 
niet erg!”
Ruben twijfelt aan Jos’ geaardheid.

QUOTES
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KILOMETERS EN KOEIENVLAAIEN door Martsje

Hoewel het een mijlpaal is dit niet iedereen even makkelijk wil en kan bereiken, dient 
de student op een gegeven moment dan toch echt af te studeren. Mij overkwam dit 
moment ook. Met alle gevolgen van dien. Het grootste gevolg in dit geval was het 
opzeggen van mijn lidmaatschap bij de Domrenners. Hoewel ik slechts een jaar vol 
trots in het geel en blauw over de Utrechtse wegen heb gepeddeld besloot ik het 
Utrechtse schone te verruilen voor het Ierse ruige. 

Als vers van de pers veterinair met als grote liefde De Koe, besloot ik naar een land te 
gaan waar je overdag in slaap kan vallen door het tellen van de koeien in de wei en in 
het donker uitglijdt over de koeienvlaaien. Dit vergezeld met een fatsoenlijke gemid-
delde bierconsumptie en natuurlijk menig mooi fietsnetwerk en viola: Paradijs. 

Vandaag de dag vertegenwoordig ik al ze-
ven maanden m´n geliefde studenten fiets-
clubje in het heuvelachtige Noord-Ierland. 
Regelmatig begeef ik me in Domrenner 
tenue over de wegen. En die zijn hier wel 
een tikkeltje anders dan ik gewend was. 
Omdat ik als nieuweling in een vreemd 
land  niet op dag 1 dan wel wilde verdwa-
len, dan wel moederziel alleen met een 
lekke band in de middle of nowhere staan 
(of een combinatie van beide),  besloot ik 
me bij de lokale fietsclub aan te sluiten. Dit 

was een magnifieke set. De Lakeland Cycle Club (met welheus een eigen website 
wat een aparte vermelding waard is), met als base Enniskllen, Co. Fermanagh is een 
ernstig actief fietsclubje. Zo’n 30-40 actieve fietsleden, waarvan 1 dame. Me. Om dit 
clubje ongeregeld (leeftijd van 20 – 55) een beetje in het gareel te houden zijn er nog 
een stuk of 20 man/vrouw die sturing geven, dan wel via verscheidene bestuursfunc-
ties dan wel op de wekelijkse races. En als klapperrr, ook hun clubkleuren zijn geel en 
blauw! Ik voelde me direct thuis. 

In het seizoen wordt er hier flink door gepeddeld. Wekelijks is er een clubrace, met 
of zonder handicap. Soms komen clubs uit naastgelegen county’s ook meefietsen. 
Daarnaast is er nog een wekelijkse training, vaak een heuvelklim of 10mile time-trial. 
Beide met individuele tijd registratie.  En ook nog elk weekend wedstrijd of tourtocht 
voor wie wil. Omdat ik de eerste maanden niet eens fatsoenlijk een heuvel op kon 
komen in dit land, en regelmatig dacht dat er weer iemand een koe achter m’n fiets 
had gebonden zal ik me pas volgend seizoen op de wedstrijden storten. Nu ook ik 
een full carbon, 20 speed sram rival baby onder m’n billen heb, kan ik niet langer aan 
de zijlijn staan. 

Om bovenstaande alinea een beetje te nuanceren, Noord-Ieren zijn in het algemeen 
niet heel erg serieus. Hoewel fanatieke fietsers, blijven het Noord-Ieren en dus stie-
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kem gewoon een stelletje pub en feest genietende sociale mensen. Heerlijk. Bbq-en 
Guinness  is hun middle name en volgende week gaan we met z’n allen als Santaclaus 
(of in mijn geval als mrs. Claus) verkleed door de county ter ere van het 25-jarig be-
staan van de club. De kerstslingers en kostuums zijn al in huis. 

Ter voorbereiding op jullie trainingsweekend in Fermanagh e.o., hier enig menta-
le preparatie. Op dit moment staat mijn carbon fietsje veilig opgeborgen in mijn 
fietskamer, het is namelijk winter. Speciaal voor de winter heb ik me hier naar goed 
noord-iers gebruik, een winterfiets aangeschaft. De wegen zijn van dusdanig slechte 
kwaliteit dat je de goede fiets moet bewaren voor feitelijk het raceseizoen. Ok. En 
ik kan me nog wel een bepaalde traumatische gebeurtenis heugen betreffende het 
beklimmen van een bepaalde K-berg in het zuiden van het land waarbij stevig op alle 
23 tandjes gebeten werd… daar kom je hier toch echt niet meer mee weg. Gelukkig 
is het uitzicht eenmaal op de top  altijd meer dan de moeite waard!

Naast het peddelen wordt er hier toch ook nog serieus gewerkt. Ik ben terecht ge-
komen in een dierenartspraktijk met 8 dierenartsen, waarvan 4 Nederlands, verdeeld 
over twee praktijken. Een in Enniskillen (waar ik voornamelijk werk) en een in Lisnas-
kea. M’n baas is een echte local met favoriete uitspraken als: ‘why do it today if you 
can do it tomorrow’, ‘work to live don’t live to work’, ‘it ain’t rocketscience’…  met 
andere woorden, een nuchtere en relaxte noord-ier. De boeren aan deze kant van de 
plas zitten vol droge humor, maar zijn af en toe lastig te verstaan. Als ze in het bezit 
zijn van een volledig gebit gaat de communicatie in het algemeen prima. Gelukkig is 
de koeientaal internationaal, dus anders richting ik me gewoon meer op de patiënt. 
Het grote verschil met Nederland is vooral dat ik hier erg veel werk met vleesvee. 
Stieren van meer dan 1000kg behandelen is geen uitzondering. Of even een bloedje 
van ze tappen in de wei… grapjassen die veehouders… M’n snelheid om over hekjes 
te klimmen is de afgelopen maanden exponentieel gestegen. 

De natuur is hier echt ontzettend mooi en zeer 
gevarieerd. Fermanagh staat bekend om haar 
vele wateren (en ja, die worden veelal door 
naar beneden stortende druppels gevormd). 
Daarnaast hebben we Cuilcagh mountain met 
haar beschermde ‘blanket bog’, de caves en 
natuurlijk een fatsoenlijke glen. De kliffen in 
het westen zijn de hoogste van Europa en 
slechts een uurtje rijden. Even naar het noor-
den en je bent op de welbekende Giant Cau-
se way. Prachtig!

Zeker de moeite waard om te bezoeken. 
Vergeet je fiets niet. 

KILOMETERS EN KOEIENVLAAIEN door Martsje
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… Jorik heeft moeten (R.) spauwen van  een Methap Pizza.

… Anne denkt dat Helsinki in Zweden ligt.

… Hentzen een lekker wijf is!

… Arthur’s mountainbike ontmaagding pijnlijk was. 

… dit waarschijnlijk kwam omdat hij ‘het’ samen met Jentzen deed.

… Jentzen denkt dat zijn cross commissie helemaal geweldig is.

.... wij hier elke dag via de mail mee lastig worden gevallen.

...  Ruvar zijn Tacx in een glasbak heeft staan.

... ze in Frankrijk onderscheid maken tussen een normaal fietspad en een fietspad 
voor wielrenner?

WIST JE DAT? ....
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VOOR DE CREATIEVELINGEN! door Jorik Visscher




