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Na een geslaagd GNSK en Haspengouw
en een legendarische editie van Amsterdam - Parijs voor de Domrenners, is het
tijd voor de grote jongens: de Tour staat
voor de deur! (Staat jouw DDS er nog
goed voor?) Met de Domrenner-lustrummaand mei achter de rug, zijn onder andere de Lustrumdag, -toertocht
maar ook de Klimtijdrit helaas alweer
voorbij. Maar niet getreurd: in dit BB lees
je in geur en kleur hoe Sean en Margot
deze dagen beleefd hebben. Met op
het moment van schrijven het Utrechts
Wielerweekend en de daaropvolgende
wielerweek nog voor de boeg, belooft
er ook deze aankomende weken weer
genoeg te beleven voor de USWV!
In dit buitenblad lees je verder hoe
Nienke en Bart elkaar ontmoet hebben,
hoe Lex invulling geeft aan “Geen trap
te veel”, hoe Lenneke het sloepvaren
met Jelle achter het stuur ervaarde, de
wielerparel en het mooiste rondje, hier
achterop weer een nu-al-legendarische
RenDomRenner en laat Sjoerd ongeremd van zich horen in de Tussensprint.
Ontiegelijk veel leesplezier en we zien
elkaar veilig, bruin en moegetraind na
de zomer weer, voor alweer het laatste
Buitenblad van deze redactie!
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VAN DE VOORZITTER - Guy Frissen
Bij het schrijven van een digitaal rondje
kijk ik slechts twee weken terug en ligt
mijn horizon vaak ook slechts 21 dagen
verder. Het schrijven van deze rubriek
geeft me de gelegenheid om eens wat
verder uit te zoomen wat er afgelopen
twee maanden allemaal gebeurd is. En
dat was me nogal wat. Met de lustrumactiviteiten, de klimtijdrit, het GNSK en het
wielerweekend zijn er zoveel bijzondere
herinneringen gebouwd die een heel
hoofdstuk van een lustrumboek zouden
kunnen vullen. De Domrenner groeit!
Niet zozeer in ledenaantallen, maar wel
in faciliteiten, activiteiten en professionaliteit. Nu we het KB gevonden hebben, hebben we de opdracht om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op
wat komen gaat. De functiedraaiboeken zullen we samen doornemen zodat
ze weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast hebben ze de vrijheid om hun eigen ideeën voor de USWV te verwezenlijken. Aan de binnenkant van dit buitenblad vind je een tijdlijn van historische momenten in het
afgelopen lustrum. Veel van deze gebeurtenissen zijn voortgekomen uit de
creatieve breinen van zittende bestuursleden. Hier is geen recept voor en
komt absoluut niet op bestelling. Het blijft een verrassing hoe de Domrenner zich gaat ontwikkelen, maar een ding is zeker: Het wordt alleen maar
mooier.
Een van de vernieuwingen dit jaar is dat we in de zomer gewoon doortrainen. Elke maandag en woensdag rijden we weer de traditionele rondjes.
Vanaf de UIT zullen alle ogen weer gericht staan op de nieuwe leden en een
prachtige week. Als Domrenner zijn we maar liefst vier dagen actief in deze
week van 14 tot 18 augustus. Op maandag staan we op het Stadhuisplein,
op dinsdag is er de parade en de sportmarkt, op woensdag het legendarische sportfeest (#SNELPAK) en op donderdag organiseren we samen met TC
de Uithof een borrel in Cafe Rex. Allemaal moois om naar uit te kijken dus!
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HET BB DOET - Nienke Pronk & Bart Lemmen
“Ik ben net op m’n bek gegaan op de stadsfiets. Ik loop ff terug en pak n
racefiets”. Als je de avond zo opent, kan het alleen nog goed gaan. “Wanneer was de laatste keer dat jullie op je plaat zijn gegaan, op de stadsfiets?
Nuchter?” Geen idee, zegt Margot. Bart kan het zich ook niet heugen, in
ieder geval niet nuchter. “Nien, wanneer ben jij voor het laatst onderuitgegaan op je stadsfiets?” Ook hier komt geen antwoord op. Het is mij dan
nog wel gelukt, op een bevroren zebrapad, maar ook dat is jaren en jaren
geleden. De eerste grap van de avond was er en we waren op gang.
BB doet was voor deze editie te “Bij de supermarkt hadden ze zo’n
gast in het nieuwe appartement La Chouffe-stand. Ik heb een kratje
van
Domrenner-powercouple meegenomen!” Ons lot was bezeNienke en Bart. De laatste keer dat geld. Na het heerlijke diner, kwam
Bart in het BB stond, was hij nog die de derde verassing van de avond:
nieuwe jongen die vertelde over zelfgemaakte tiramisu! Nadat Bart
zijn eerste buitentraining. Inmid- het dessert beleefd afsloeg (wist hij
dels weten we wel beter. Toen we iets wat wij niet wisten?) schoten
aangekomen waren, een rondlei- de drie redactieleden hun bordjes
ding gehad hadden en het eerste richting Nienke, die de hint direct
goudgeel vloeide, werden wij geïn- snapte.
troduceerd met
het maal van
Na het dessert
de avond. Een
ging de kraan
wraptaart met
open, werden
kip en pesto. Een
de biertjes rijkeheus familierelijk geschonken
cept dat Nienke
en werden de
al vaker gemaakt
verhalen rijkehad wanneer ze
lijk verteld. “Hoe
gasten had en
hebben
jullie
eentje die uitnoelkaar nou ontdigt tot meer BB doets bij Lemmen moet?” Single Domrennermannen,
& Pronk thuis. Toen Guy, dus op zijn let op, Bart Lemmen geeft Tinderracefiets, ook aangeschoven was, les:
bracht Bart ons het goede nieuws: “Ik zat ooit een kwartier op Tinder,
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HET BB DOET - Nienke Pronk & Bart Lemmen
toen kreeg ik een match met Nienke. Ik vroeg haar of zij het kon laten
stoppen met regenen, want ik wou
net een ritje gaan maken. Ze zei dat
ze dat ook graag zou willen, want
ze moest trainen. Ik vroeg haar welke sport ze deed. Toen ze zei dat ze
wielrende, was ik om. Toen vroeg
ze of ik niet samen wou rijden. Dit
ging dus allemaal in tien minuten
hè? En ik was doodsbang dat ze
me eruit zou rijden, want ze had
gezegd dat ze bij een vereniging
fietste (Eemland, red.). Nouja na
het trainen gingen we even samen
Tour kijken. En nu wonen we sa-
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men.” 15 minuten, 1 Tinder-match,
2 fietsen en nu 1 appartement. Zo
simpel kan het zijn.
Het bleef nog lang gezellig op de
Aziëlaan, alvorens de overgebleven redactieleden rond 1 uur afdropen. De rest van de avond liet
zich kenmerken door de quotes
die opgeschreven zijn, deze willen
wij jullie dan ook niet onthouden.
Nienke en Bart bedankt, op naar de
volgende BB doet.
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DE KLIMTIJDRIT- Margot Moenen

De klimtijdrit is een jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd
vanuit de Domrenner, tegelijkertijd met de Giro Classico. Er wordt
voor de snelste tijd gestreden terwijl men 8 verdiepingen omhoog
fietst in de P&R van de Uithof.

“800 meter, individuele tijdrit met een maximaal stijgingspercentage van 6,5%,
ongeveer 25 meter stijgen.”

miss en -mister hun prijzen uitgereikt
hadden gekregen gingen de heren
amateurs van start. Ook hier won
weer een Domrenner, namelijk onze
eigen Matijn Straatsma (in 1:13,87).

Het was van tevoren niet de voorspelling maar toen ik zondag 21 mei
’s ochtends naar Olympos fietste was
het al heel mooi weer. Margreet en ik

En rondemister Sjoerd Brouns werd
derde.

bemande die ochtend de inschrijftafel op de parkeerplaats voor Olympos.
Daar vertrokken op dat moment ook
de deelnemers van de Giro Classico
waar ook heel wat Domrenners aan
mee deden. Ondertussen werden
de laatste voorbereidingen voor de
tijdrit getroffen. Alles was net op tijd
klaar en als eerste konden de dameslicentiehouders van start. Hier fietsten
van de Domrenner Malou Hiemstra en
Nienke Pronk mee en werden respectievelijk eerste (in 1:26,00) en tweede
(in 1:29,42). Nadat zij van de ronde-

Margreet en ik zouden zelf ook starten. Dus we hebben ons bij Olympos omgekleed en zijn naar de P&R
gegaan. Eerst was er voor alle vrijwilligers nog een heerlijke lunch
waarbij we nog even van de andere
categorieën konden genieten. Pieter
die won in de sportklasse bij de heren
(in 1:15,54). Daarna werd het voor ons
tijd om naar de start te gaan. Ik had
nog nooit een tijdrit gereden, laat
staan gestart. Dat is toch best spannend. Als er wordt afgeteld terwijl je
wordt vastgehouden. Gelukkig was
Freek daar heel goed in en fietste we
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DE KLIMTIJDRIT- Margot Moenen
allemaal veilig weg. Het eerste stukje,
meteen omhoog en proberen snelheid te maken. De eerste bocht, nog
niet te snel maar omdat het daar wel
vlak is probeer je toch ook geen snelheid te verliezen. Dat een keer of acht
achter elkaar aan. Omhoog, bocht,
omhoog, bocht. Tot aan de laatste
verdieping, daar kom je ineens in de
buitenlucht en moet je nog een lang
stuk omhoog. Inmiddels is de verzuring al heel hard ingeslagen (eigenlijk
bij de derde verdieping die je omhoog fietst al). Grote bocht naar links,
de allerlaatste en dan snelheid maken
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naar beneden en zo hard mogelijk de
laatste helling op en onder het gejuich van alle toeschouwers finishen.
Wachten op je tijd en duimen dat het
genoeg is. Ik werd zelf vierde maar
Christa werd heel knap eerste en hield
zo de naam van de Domrenner in de
dames funklasse hoog.
Opvallend is dat in elke categorie wel
een Domrenner heeft gewonnen,
behalve in de stadbarrelcompetitie,
daar deed Arend wel aan mee. Maar
hij had zich niet zo heel goed voorbereid, dus op een geleende fiets en met
mijn helm op omdat hij anders niet
mocht starten (dat ie z’n startnummer
niet had opgehaald zagen de juryleden dan maar door de vingers). De
competitie was iets beter voorbereid
en zat zelfs in een wielerpakje op de
stadsfiets. Jammer Arend, volgende
keer beter.
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GEEN TRAP TEVEEL IN DE PRAKTIJK - Guy Frissen
Het is de leus van de Domrenner
dit jaar, maar de meeste wielrenners hebben een ego van hier tot
Parijs en willen altijd maar laten zien
wat ze kunnen. Een D1 training in
de winter met licentiehouders bijvoorbeeld is dan ook eigenlijk alleen theoretisch haalbaar. Zodra je
die testosteronbommen op de fiets
zet willen zij altijd laten zien wat ze
in hun mars hebben. Ieder plaatsnaambordje even versnellen, iedere
verkeersdrempel als eerste boven
zijn. Het gemiddelde in deze ‘D1’ ritjes ligt vaak dan ook niet onder de
33. Als je wilt herstellen kun je dat
het beste in je eentje doen en zelfs
dan is het nog lastig.

In de koers is dit niet anders, dit leidt
dan ook meer dan eens tot de (on)
nodige DNFjes. Ik ben hier zelf het
levende bewijs van: in de eerste ronde demarreren, in de derde ronde
afstappen. Vóór de koers met jezelf
afspreken: ‘oké ik ben vandaag niet

zo in vorm, ik ga rustig aan doen’
is een afspraak die, zodra het startschot klinkt gelijk de prullenbak in
kan. Dan gaat je blik op oneindig
en wil je altijd mee zitten en iedere
premie oprapen ook al betekent dat
misschien dat je jezelf helemaal opblaast. Waarschijnlijk heeft dat iets
te maken met sociale druk en het
presteren in groepen, maar hey, ik
ben geen psycholoog….
Om te laten zien hoe het wel moet
of zou kunnen wil ik jullie meenemen naar de Wageningse Wielermuur op 3 juni van dit jaar waar wij,
als amateurs, tegen elite/beloftes
en halve profs moesten strijden,
kortom als je hier ook maar één trap
te veel doet kan je een ronde later
gaan douchen. Ik was er van overtuigd dat ik hier vrij weinig tot eigenlijk niks te zoeken had, maar Peter had pizza en bier beloofd en het
is één van de mooiste rondjes van
Nederland dus moest ik een manier
vinden om geen trap te veel te doen
om zo de koers uit te kunnen doen.
Bergop is dit zo goed als onmogelijk dus daar moest mijn energie in
gaan zitten. In de afdaling daarentegen zorgde ik ervoor dat ik 100
meter voor de bocht mijn benen stil
hield en iedereen die de behoefte
voelde mij in te halen er langs liet,
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GEEN TRAP TEVEEL IN DE PRAKTIJK - Guy Frissen
wetende dat zij even later weer vol
in de ankers moesten voor de bocht.
Ik zat op deze manier iedere bocht
in de afdaling een paar meter achter
het peloton en kon dus op vrijwel
volle snelheid de bocht door in mijn
eentje. Toen sloot ik weer aan en kon
mijn inhaalslag beginnen. Via de
buitenbocht raapte ik de mannen
één voor één weer op en zodra we
de Muur weer opreden was ik voldoende hersteld terwijl de rest al die
tijd op hun limiet reed om maar niet
de aansluiting te verliezen. Dit hield

ik de hele koers vol en zo kon ik op
minimale inspanning het 2e peloton bijhouden en zelfs nog met een
goede eindsprint 22e worden terwijl veel mannen, die in mijn optiek
meer dan een klasse beter waren
dan ik, al waren afgestapt. Ik wilde
daarom ook bijna juichen toen ik
over de streep kwam, zo blij was ik
dat ik op deze manier het maximale
uit deze loodzware koers had weten
te halen. Geen trap te veel in optima
forma al zeg ik het zelf.

DE TUSSENSPRINT- Sjoerd Brouns
Het bekende concept, 5 stellingen, 5 antwoorden. Ditmaal de eer aan
cultheld Sjoerd Brouns.
1. Trainen.
Tja, dat is eigenlijk valsspelen hè
2. Ewout.
Best een leuke jongen hoor, als je hem een beetje kent #missyou(L)
3. Escaleren.
Ah super ‘vo!
4. Mark Rutte.
Op zich wel een prima premier, maar ja die waardeloze partij van ‘m...
5. K3.
Vergane glorie met Hanne, Marthe en Klaasje. Ik ben meer van het
vroege werk
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LUSTRUMDAG - Sean van der Steeg
Het zal de meesten van jullie niet ontgaan zijn, dit jaar bestaat de Domrenenr 20 jaar! Tijd dus voor een feestelijke dag. Op 13 mei was het zover,
een fantastische lustrumdag op de Nedereindse Berg! Hieronder het verslag van Sean, deelnemer aan de lustrumdag.
Vroeg in de ochtend, dat wil zeg- het praktisch onbewolkt. Heerlijk!
gen 8:30, was de harde kern van Die eerste kilometers heb ik achde Domrenner en ik, al 1 jaar lid, terin de groep gehangen, lekker
aanwezig op de berg. Het was de keuvelen over van alles en nog
lustrumdag! De vereniging was wat, genietende van het weer en
20 geworden en dat moest goed het uitzicht. Het ware toertochtgegevierd worden. De dag begon voel… Net voorbij Schoonhoven
kwamen we op onbekend terrein
voor mij. We draaiden de polder
in, langs prachtige vergezichten
en liefelijke boerderijtjes.

goed met een lekker ontbijt, waarbij er al volop gespeculeerd werd
over het weer tijdens de toertocht,
want er waren in de middag een
paar flinke hoosbuien voorspeld.
Daarbij zaten we nog wel even lekker te kletsen, met al dat eten voor
ons neus. Al schoorvoetend werd
steeds meer aanstalten gemaakt
om dan toch maar op de fiets te
stappen. Dat bleek een goede zet,
want gedurende de eerste kilometers brak het licht door de bewolking en eenmaal op de dijk was

Eenmaal in Reeuwijk aangekomen
was er de welkome ravitaillering:
water, bananen en suikerwafels.
Wij stapten weer op de fiets: nog
steeds was het goed weer wat de
sfeer er goed inhield. Onderweg
waren we wellicht verkeerd gereden, maar dat doet er verder niet
zo toe. Na Zwammerdam hadden
Emma en ik volledig democratisch besloten dat we via de Meije
gingen fietsen en niet via Nieuw-
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LUSTRUMDAG - Sean van der Steeg
koop/Noorden. Een stuk smallere
weg maar wel een stuk mooier. Ik
nam een deel voor mijn rekening,
Emma het andere deel. Dat achter elkaar fietsen bleek minder in
de smaak te vallen, mede doordat
het tempo snel omhoogging. Een
indrukwekkende 37 gemiddeld!
Helaas liet de Garmin het afweten
in Maarssen, waardoor er gekibbel
ontstond tijdens het rijden, met als
resultaat dat er om de 5km even
stil werd gestaan om de goede
route te bepalen. Het herhaaldelijk opstarten met alle kilometers
in de benen bleek voor een aantal
best vermoeiend. Dat mocht ook
wel; de totale route was 118km.
Op de Berg bleek dat er nog wat
over was van de lunch en dat
kwam goed uit, ik had echt honger als een paard! Even bijkletsen
en omkleden en dan gauw Giro

kijken. Althans, dat was het plan,
want de tv deed het niet. Het
lustrum-omnium bood uitkomst:
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een competitie van groepjes met
een wedstrijd bandjes vervangen,
een wedstrijd worsten eten en
een rechtstreeks duel uitvechten
op twee kinderfietsjes om wie als
laatst de overkant haalt. Dat bandjes vervangen had ik bijzonder
slechte ervaringen mee dus daar
passeerde ik voor. Van ons groepje
was wel duidelijk wie er de beste
eter was (Mr. Nekkers himself ) dus
ik was al gauw aangewezen voor
het kinderfietsjes duelleren. Daar
bleek ik niet onaardig in; ik vloog
uiteindelijk uit het toernooi tegen de latere winnaar Luuk, door
een kapot stuur. Uiteindelijk bleek
de Giro-spanning niet te houden
en werd de finale alsnog door 30
man gekeken op twee mobieltjes.
De BBQ was voor mij een mooie
afsluiting van een erg geslaagde
dag.
Ik zeg elk jaar maar een lustrumdag doen, het beviel mij goed
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LOKALE WIELERPAREL - Jelle Spooren
Het is inmiddels een terugkerend fenomeen geworden in het buitenblad:
de lokale wielerparel. In deze rubriek introduceert de schrijver een relatief
onbekend Strava-segment dat meer aandacht verdient van het grote publiek. Van het feit dat Microsoft Word een essentieel begrip als ‘Strava’ nog
niet heeft erkent als bestaand woord snappen wij als wielrenners natuurlijk
helemaal niets, maar dit even terzijde.
Het segment dat deze editie in het zonnetje gezet wordt draagt de lumineuze
naam: ‘Rondje LDD RJ naar duinweg”.
Voor onwetende buitenstaanders een
totaal onbegrijpelijke naam, en zo hoort
het ook. Alleen de échte insiders kunnen
deze codetaal ontcijferen.
Het eerste wat opvalt aan de naam van
dit segment is dat het als een rondje
bestempeld wordt, terwijl de start- (RJ)
en de eindlocatie
(Duinweg)
van
dit segment niet
dezelfde
plaats
is. Geen rondje
dus, gewoon een
A naar B gevalletje. De locatie van
deze parel is af te
leiden uit de term
“LDD”. LDD staat
namelijk
voor
“Loonse- en Drunense Duinen”. Misschien dat bij (m)enig
pretpark fanaat nu al een belletje gaat rinkelen. De Loonse- en Drunense Duinen
is namelijk een prachtig natuurgebied
in het hart van Brabant, gelegen tussen
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk,
grenzend aan de Efteling. Dit gebied
herbergt een fascinerende verzameling
stuifzand en heide die resulteren in een
binnenlands duingebied van formaat.
Heerlijk om te wandelen of te mountain14

biken, maar dus ook om te wielrennen!
Ofja wielrennen, het zal meer onder de
noemer toeren vallen aangezien je je op
een smal fietspad bevindt en je dus een
beetje geluk moet hebben dat de lokale
senioren fietsclub niet net die dag besloten hebben om hun jaarlijkse tripje het
verzorgingstehuis uit te maken. De KOM
staat hier bijvoorbeeld ook maar op een
schamel gemiddelde van 36,8 km/h over
13,7 km. Dit heeft
als oorzaak de redelijke onbekendheid
(slechts 201 Strava
registraties), maar
vooral ook het feit
dat dit geen weg is
waar je eens even
lekker door kan trekken. Je moet hier dan
ook niet heen gaan
als je een intensieve
intervaltraining in
het vooruitschiet hebt. Wil je echter een
lekker rondje trappen, genieten van het
weer en de omgeving en misschien nog
een goede plek hebben voor een terrasje, is dit segment uitstekend geschikt!
“RJ” staat namelijk voor de Rustende Jager, een etablissement waar je heerlijk
op het terras kunt genieten, uitkijkend
op de bossen en de duinen. Een segment
voor levensgenieters dus.
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EVCIE SLOEPVAREN - Lenneke ten Böhmer
Of ik een stukje wilde schrijven
over ‘die legendarische twee
uur’? Tuurlijk! Hoewel de Lustrumcommissie de maand mei
al goed had gevuld, had de Evcie
ook weer wat leuks geregeld. Op
dinsdag 30 mei gingen we namelijk, onder het genot van een
hapje en een drankje, sloepvaren.
Het hapje bestond uit stokbrood,
chips, heel veel chips, fruitsalade
en een krat vol met pasta. Vooral

Het was prachtig weer en met
twee volle sloepen hebben we
heerlijk over de Utrechtse grachten en singels gevaren. Met Jelle
aan het stuur van de sloep waar
ik in zat, was het in het begin wel
levensgevaarlijk. Jelle had geen
ervaring. Maar al snel kreeg hij de
smaak te pakken. Daarnaast liep
er water in de boot. Gelukkig had
Hanna er verstand van en wist
ze ons te overtuigen dat dat niet
erg was en bovendien makkelijk
op te lossen.
Na 2 uur varen was het alweer
tijd om de boten terug te brengen naar de opstapplaats. Els en
Leon waren zo slim om Strava
aan te zetten dus als jullie dezelfde route willen varen, dat kan!
Wie weet zit er nog een KOM in.
Verschillende mensen gingen
de krat vol met pasta trok veel vervolgens direct door naar de
bekijks toen we in de binnenstad Rex voor de maandelijkse borrel/
voeren. Het was nog even puzze- nieuwe sokken/DvdM.
len hoe we de pasta op de bordjes kregen, maar met een plastic Ik had het niet willen missen. Volbekertje als opscheplepel was al gend jaar waterfietsen?
snel een creatieve oplossing gevonden. Waat de Evcie te drinken
meegebracht had, kunnen jullie
vast zelf wel raden.
16
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HET MOOISTE RONDJE- Lex Ligtenberg

In deze inmiddels bijna klassieke categorie inspireert een mede
Domrenner ons met een fantastisch rondje welke hij of zij zelf graag
fietst. Dit keer is het de beurt aan Lex Ligtenberg.
In de schaduw van en geïnspireerd door
de AmPa helden Daan en Pieter besloten Luuk en ondergetekende op dezelfde dag een rondje richting de Posbank
te maken. Niet wetende wat voor avontuur ons die dag te wachten zou staan.
Wij vertrokken richting het Oosten om
stipt 10 uur en met wind in de rug en
(daardoor) moraal in de tank vlogen wij

ondernemen.
Over de brug bij Rhenen en 50 kilometer op weg bevonden wij ons beiden
in Virgin Territory. Bij Dodewaard even
verderop ontmoetten wij de Maas, die
ons tot de brug bij Nijmegen in de gaten hield. Voor beiden van ons ging dit
qua afstand een record worden. Mijn
eigen afstandsrecord was, zoals een

binnen de kortste keren Wijk bij Duurstede binnen. Onze blikken stonden
op dat moment waarschijnlijk al op oneindig. Even daarvoor was namelijk het
absurde maar epische idee opgekomen
om een bakkie te doen bij de Oosterburen. De zon was nergens echt te bekennen, maar met een graad of 23 en een
briesje uit het verre Westen waren dit
de perfecte omstandigheden om zoiets
krankzinnigs (maar nog net niet half zo
krankzinnig als Amsterdam-Parijs) te

echte laffe sprinter betaamd, niet meer
dan een schamele 160km. Luuk had een
paar weken eerder een flinke lijn afsluitdijk gesnoven en zijn PR kwam daarmee
uit op een ritje van 200km FrieslandUtrecht.
Berg en Dal was het volgende checkpoint, waar goede herinneringen zijn
blijven liggen van vorig jaar tijdens het
Nederlands Studenten Kampioenschap
in heerlijk zonnige omstandigheden.
Hier reden wij de grens over met Duits-
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land met 90km op de teller. In Kleef
deden wij een bakkie mit JAWOHL APFELSTRUDEL!! Bijgetankt werd de terugreis ingezet, maar niet zonder eerst een
ommetje naar de Posbank, want dat
was het plan vanaf de start. Vanaf dat
punt heb ik eigenlijk alleen nog maar
het achterwiel gezien van de voorleeskampioen, want het braken stond mij

vanaf daar nader dan het lachen. Gelukkig was het relatief gezien niet ver meer
en konden wij over bekend terrein huiswaarts, resultaat: het mooiste/langste
rondje ooit! 238.5km. Ik kon mij op dat
moment (en nog steeds niet) inbeelden
hoe wij deze afstand twee keer hadden
moeten rijden op een tijdritfiets en een
paar kilometer harder richting Parijs…

GNSK 2017 - Nienke Hinseveld
Het GNSK is een raar evenement. Aan
de ene kant wil iedereen zo goed mogelijk presteren, aan de andere kant wil
iedereen keihard zuipen. Maar alcohol
en presteren zijn geen goede combinatie. Überhaupt zag ik nog niet zoveel
in het gedeelte presteren. Ik kan mij
nog herinneren dat ik tegen Daan zei:
“je zorgt maar dat er een damesploeg
komt, desnoods doe ik zelf wel mee!”.
Je ziet het al aankomen, ik moest dus
meedoen. Ik ben al zo’n drie of vier jaar
lid bij de Domrenner en ik kan mijn hoeveelheid trainingen met de Domrenner
nog altijd op één hand tellen. Dus wat
had ik te zoeken op het GNSK?! Gelukkig had ik mezelf in de underdogpositie gepraat en gezegd dat het vooral
Bernadette, Christa en Malou moesten
zijn van wie de prestaties moesten komen. Dus ik stond vrijdagavond lekker
aan het bier. Want presteren? Nee, dat
kon ik hier niet. Een goed feestje later,
waar de mannen hun geduchte tegenstander dronken aan het voeren waren,
lag ik in mijn tent. Misschien toch iets te
veel alcohol…

Maar de volgende ochtend viel alles
mee, behalve een giga slaapgebrek was
er niks aan het handje. Christa en Bernadette voegden zich 100% fris bij het
team (zij kwamen zaterdagochtend pas
aan), dus dat moest helemaal goedkomen met ons! De mannen mochten van
start, dus wij hadden nog tot 13:20 uur
om te chillen – en te verbranden – op
het wielerbaantje van Squadra. Kortom,
nog 3 uur om zenuwachtig te worden,
want ik wilde écht geen laatste worden. Als eerste mocht Christa van start,
10 rondjes van 420m. Ze ging hard van
start, zo hard dat we het er met zijn allen over eens waren dat zij het eerste
rondje in de teamsprint zou gaan doen.
Vervolgens mocht Bernadette laten
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GNSK 2017 - Nienke Hinseveld
zien wat ze kon. Ik vond het indrukwekkend en kan mij eigenlijk alleen maar
herinneren dat ik er nog zenuwachtiger van werd door haar te zien rijden.
De tering, waarom ging ze zo hard? Ten
slotte was de eer aan mij. Ik werd nog
even gauw ingefluisterd dat mijn snelheid niet onder de 40km/h mocht komen. Ik keek Daan even aan van: “Wat?!
Dat gaat nooit lukken” en toen moest ik
ook van start. De eerste vijf rondes inderdaad rond de 40km/h en ik ging wel
lekker eigenlijk. Natuurlijk wist ik dat
niet vast te houden, maar ik wist wel
derde te worden! Zo kwam het dat ik de
Domrenner, mijn bestuur, de thuisblijvers én mezelf wist te verassen. Ik kan
dus wel fietsen! Ook Bernadette deed
haar naam eer aan en werd vijfde.

Vol goede moed begonnen we dan ook
een paar uur later aan de teamsprint.
Eerlijk is eerlijk, we hadden nog nooit
samen getraind, laat staan samen een
teamsprint gereden. Christa mocht als
sprintkanon het eerste rondje rijden
en loste mij meteen. Gelukkig haalden
Bernadette en ik snel bij en toen mocht
ons sprintkanon een sprint 2.0 inzetten.
Kanonnen, wat een bocht, wat een snel-

20

heid. Toen mocht ik het tweede rondje.
Gelukkig zat er niemand meer voor mij,
want zonder voorganger voelden die
bochtjes wel iets veiliger. Ik zette Bernadette af die nog in volle eindsprint het
laatste rondje in knalde. Resultaat: de
tweede plaats!

Van underdogpositie naar favoriet. Misschien toch iets minder drinken vanavond. Zo kwam ik kundig onder mijn
vrijwilligersshift uit en belandden ik,
Bernadette en Christa met relatief weinig alcohol in het bloed relatief op tijd
in de tent. Zondag moest een topdag
worden.
Malou (aka. ‘het meisje met de rode
fiets’) kwam het team versterken. De
ploegentijdrit, verreden op een onmogelijk parcours met 10 bochten en een
gatenkaasstraat, trok ze binnen no time
naar een onmogelijk tempo om bij te
houden. Gelukkig lukte dat nog net,
maar dan ook echt maar net. Half overlijdend kon ik alleen nog maar naar mijn
stuur staren en verloor ik het in de laatste kilometer toch nog van de gatenkaas: ik knalde door een gat en kwam
er in de bocht achter dat ik op mijn velg
reed. Mijn achterband was plat en dat
schijnt vrij lastig te fietsen. Al duwend,
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vloekend, half trappend, half slippend
en een beetje bijsturend kwamen we
over de finish. Vijfde plaats. Kut.

Nu moesten we presteren in het criterium. We moesten winnen en er moest
nog iemand in de top 10 eindigen, wilden we een podiumplekje krijgen. Gelukkig zijn Malou, Bernadette en Christa
wel enigszins ervaren in criterium (ik
had er zelf überhaupt maar twee in
mijn leven gestart en die ben ik zeker
niet gefinisht). Na weer een paar uur
in de zenuwen, mochten we van start.
Het tempo lag meteen hoog. Er was ook
meteen een kopgroep van 10 dames,
met Malou en Bernadette. Ik en Christa
zaten in het peloton en hebben vooral

gelachen om de wisselende berichten
van de kant: mannen van Mercurius die
riepen: “Niet rijden!” en mannen van
Dutch Mountains die riepen: “Rijden, rijden, rijden!”. Ik was het wel met Mercurius eens, want we hadden twee dames
in de kopgroep, dus deed vooral niet te
veel mijn best. Wel ben ik drie doden
gestorven en heb ik meerdere keren
gedacht dat ik het peloton moest verlaten. Toch hoefden we ineens nog maar
drie rondjes, na een bijna valpartij zat ik
voorin en dacht ik dat dit op zich wel de
kans was voor een eindsprintje (Christa
ging heel lekker, maar werd helaas teveel geblokkeert door de bijna valpartij). Die lukte en ik werd twaalfde. Geen
punten, maar wel een sprintje voor de
eer. Een paar hyperventillerende minuten later hoorde ik het goede nieuws.
Met een mega-eindsprint wist Malou
de winst te pakken en was Bernadette
vijfde geworden. Dit betekende dat we
tweede waren geworden op het GNSK!!!
Ik was nog nooit zo blij geweest. Het dames topteam van de Domrenner werd
even tweede! Yes!
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QUOTES
De buitenbladcommissie is altijd druk bezig met het verzamelen van de
leukste quotes uit de vereniging, dus pas op met wat je zegt! Heb jij nog
een leuke quote gehoord? Mail deze dan naar redactie@domrenner.nl.
Deze editie hebben onze leden goed hun best gedaan!
Tijdens BB doet:
Nienke: “Je wilde meteen met me trouwen, toen ik zei dat ik de Tour keek.”
Guy: “Morgen starten de jongens Amsterdam – Parijs”
Thomas: “Ja, waar starten ze eigenlijk?”
Nienke: “Als ik naast Bart loop, denken ze dat het mijn broertje is.”
Bart: “Je krijgt als fietser snel tanlines. Ik bedoel, zelfs Thomas heeft lijntjes.”
Overige Quotes:
Thomas bij hALV - “Als jij pizza voor mij bestelt, stem ik overal mee in.”
Tijdens training: Thomas: “Die oude shirtjes hebben van die… korte...”
Joost: “Korte, slappe zakjes.”
Thomas: “Ja!”
Joost: “Ja, daar hou ik wel van.”
Bart: ‘Een echte, mannelijke man heeft geen standaard’
Ria (Moeder van Guy) over Peters kwaliteiten in de auto: ‘Gelukkig kun je
beter fietsen dan achteruit rijden’
Guy: “We hebben toch een serie klapmongolen op de club”
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