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Lieve Domrenners,
Terwijl ik dit stukje schrijf ben ik bij mijn ouders
in Zutphen. Het is heerlijk weer en ik heb net
weer een ritje op m’n wielrenfiets gemaakt. Tijdens dat ritje zie ik richting de Posbank overal
roze fietsen staan: ik heb ze voor de grap eens
geteld: maarliefst 120 stuks! Even denk ik terug
aan de tour start in Utrecht vorig jaar: wat was
dat mooi. Ook dit jaar hebben we weer een
hoop om naar uit te kijken: de Giro, het tour
feest in Utrecht en natuurlijk de enige echte
P+R Klimtrijdrit! Het weer buiten wordt steeds
lekkerder: de omstandigheden om je voor te
bereiden op de klimtrijdrit zijn perfect. Er zijn
inmiddels al twee studentencups geweest en
de opkomst van de Domrenners was behoorlijk. Naast de “ vaste” wedstrijdwielrenners waren er ook een hoop dappere, fanatieke nieuwelingen die deel namen. Christine was een
van deze nieuwelingen en heeft een stukje
geschreven over het rijden van haar allereerste
studentencup. In dit Buitenblad is tevens een
nieuwe rubriek te vinden: “Je moeder/vader”.
Mijn vader mocht dit keer de spits afbijten en
heeft een stukje geschreven over mij als klein
wielrenstertje vroeger. Verder stelt onze nieuwe pr Ewout zich voor, leggen we vijf begrippen voor aan Jasper en schrijft iets over de vier
provinciën tocht.
Veel plezier met het lezen van dit Buitenblad!
Liefs,
De redactie

Datum uitgave:
10-05-2016
Kopijdatum volgend Buitenblad:
28-06-2016
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra
Vrijdag 8 april 2016 zal voor mij de boeken in gaan als de dag waarop ik voor het
eerst mijn benen scheerde… Wat een belevenis! Het scheren zelf was al een heel
avontuur, maar het resultaat was nog wel het meest bizar; als ik naar mijn benen
keek, geloofde ik gewoon niet dat dat de mijne waren. Maar het tegendeel was
waar, het was echt zo. Het besef dat het echt mijn benen waren daalde een beetje
in toen ik de dag erna moest lossen in Lexmond, waar ik mijn eerste KNWU koers
reed. Erg vet om te doen, maar het werd toch weer pijnlijk duidelijk dat ik mijn
eerste winter als wedstrijdrenner onderschat heb. Een paar uur extra per week op
de fiets had wel gemogen. Maar ja, al doende leert men!
Ik heb wel erg genoten van de afgelopen weken, zowel bij De Domrenner als in
de wielerwereld. Elke wielerliefhebber moet wel genoten hebben van De Ronde.
Een sterke en terechte winnaar, met een goed laatste optreden van Spartacus, en
dat alles met een leuke Nederlandse verrassing in Dylan van Baarla. Een week later
was het de vingers aflikken bij Parijs Roubaix; een eerste uur gemiddelde van 45
kilometer per uur gaf al wel aan dat er flink gereden werd. Het was mooi om te zien
hoe de kopgroep gevormd werd, en het werd weer pijnlijk duidelijk dat het een
stuk lastiger is mee te zitten met de juiste vlucht dan men zou denken.
Bij De Domrenner was het goed om zoveel leden weer te zien fietsen. De trainingen zijn tot nu toe goed bezocht, zelfs de regen en de wind weerhouden de fanatiekelingen er niet van om op de fiets te stappen! Daarnaast was De Domrenner
erg goed vertegenwoordigd bij de studentencup, wat mooi aangeeft dat genoeg
leden genoeg vertrouwen hebben op de fiets om hier aan mee te doen. Hopelijk
motiveren zij anderen weer en is dit een goed teken voor de rest van het seizoen.
Deze weken zullen met de Ardennenkamp en de Klimtijdrit weer mooie weken
worden, met genoeg verhalen voor het komende BuitenBlad. Maargoed, eerst
maar even genieten van deze editie. Veel leesplezier en tot snel!
Met sportieve groet,
Heerco Feenstra
Voorzitter USWV De Domrenner
15/16
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra
Niet alleen met de Klimtijdrit, maar ook als onderdeel van de Stichting Ronde
van de Maliebaan. Dankzij de inspanningen van Guy, Chiel, bestuur 14’15 en vele
actieve, vrijwillige Domrenners is onze vereniging een gerespecteerd deel van die
groep samenwerkende wielerliefhebbers, met als doel: Utrecht wielerhoofdstad van
de wereld te maken. Hoe ver in de toekomst dit ook mag zijn, bijdragen doen we.
Dat De Domrenner zelf groeit, zien we terug in kleine dingen. Natuurlijk in ledenaantallen, maar ook in samenwerking met andere partijen/verenigingen zoals met
de feesten en trainingen. Een recordaantal deelnemers met introkamp, een groter
huis voor Ardennenkamp en misschien ook wel van hét Domrenner Zomerkamp…
Als wij als gehele vereniging er in slagen in te blijven spelen op de kansen die
Utrecht biedt en mee te groeien met de stad, ziet de toekomst er fantastisch uit.
Stiekem fantaseer ik al… waar zou de Domrenner staan over vijf jaar? Sowieso een
verenigingsauto…Misschien een eigen clubhuis, of zelfs clubparcours?
Met een rooskleurige groet,
Heerco Feenstra
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NIEUWE PR-COMMISSARIS - Ewout van der Kleij
De Domrenner heeft een nieuwe PR-commissaris! Ewout van der
Kleij stelt zich hier voor, zodat we allemaal weten wat voor vlees
we in de kuip hebben. En hij doet ook nog een paar markante
bekentenissen!
Toen ik werd gevraagd om me
voor te stellen in het Buitenblad
leek me dat niet alleen leuk, maar
besefte ik me dat dat misschien
nog wel nodig was ook. Ik ben
sinds 23 maart namelijk de nieuwe
PR-commissaris van De Domrenner, maar nog niet iedereen zal
mij kennen. Laten we dan maar bij
de basis beginnen: Ewout van der

Kleij, 21 jaar, student geschiedenis aan de UU, wielerliefhebber. Ik
kom van origine uit Sleeuwijk, dit
ligt veertig kilometer ten zuiden
van Utrecht en dat maakt mij nog
net een Brabander. Geschiedenis studeer ik niet per se omdat ik
ontzettend veel van ouwe troep
houd, maar vooral omdat het een
hele brede studie is. Verder ben ik
een muziekliefhebber en woon ik
in Utrecht in een ontzettend leuk
huis met 3 vrienden van de middelbare school. Zo nu en dan lust
ik ook wel eens een biertje.
Maar nu over naar de belangrijkere
dingen in het leven: wielrennen.
Echt wielrennen doe ik sinds mijn
zestiende ongeveer, daarvoor heb
ik altijd gevoetbald. Ik ben in al
die jaren dat ik wielren nog nooit
licentiehouder geweest, af en toe
deed ik mee aan wedstrijdjes in de
Funklasse. Wel zit ik al jaren consequent veel op de fiets: mocht ik vorig jaar niet twee maanden geblesseerd zijn geweest had ik makkelijk
de kaap van de 10.000 kilometer
gehaald. Dit jaar kijk ik uit naar
mijn eerste jaar als licentiehouder
en tot nu toe zijn m’n eerste wedstrijden heel aardig verlopen.

Ewout bij de ploegenpresentatie
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Dan De Domrenner. Ik ben nu bijna
2 jaar lid van de Domrenner, maar
heb door blessures afgelopen jaar
niet altijd even veel met De Domrenner mee kunnen rijden. Wel ben
ik vorig jaar clubkampioen van de
renners zonder licentie geworden
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NIEUWE PR-COMMISSARIS - Ewout van der Kleij
voor Fernand en Mart. Ik zat dit jaar
al in de wedstrijdcommissie, maar het
laatste half jaar van dit seizoen zal ik
dus de functie van PR-commissaris bezetten.
Tot slot, omdat je iemand nooit echt kunt
leren kennen middels zo’n klein stukje in
het BB zal ik nog een aantal korte bekentenissen doen.
1) Alhoewel Alexandre Vinoukorov een
van de grootste boeven uit het wielrennen is, ben ik toch een van zijn grootste
fans.

3) Ik heb een ontzettende hekel aan Jon
Bovi
4) Rail Away, ja dat EO-programma “over
markante spoorlijnen overal ter wereld”,
is een van mijn favoriete tv- programma’s.
5) Ik zing graag op de fiets
6) Alhoewel ik al bijna twee jaar op kamerswoon kook ik haast niet meer dan 3
keer per maand voor mezelf.

2) Als ik dronken bij een karaokeset beland ontbloeit mijn liefde voor Bon Jovi.
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STUDENTENCUP EDE - Christine Boschman
Zaterdag 2 april werd in Ede de studentencup gereden. Christine Boschman was er bij, en schreef voor het Buitenblad een
persoonlijk verslag van de dag.
Stel, je hebt nog nooit van je leven
een wedstrijd gefietst, je hebt dit seizoen pas één keer op de fiets gezeten en je hebt sowieso niet echt het
gevoel dat je heel goed kunt fietsen.
Heb je dan zin in de Studentencup
Ede? Nee. Superzenuwachtig, bang
om te vallen, bang voor de bochten.
Toch heb ik besloten mee te doen.
Sowieso wist ik vanuit het schaatsen
dat ik wedstrijden leuk vind, en toen
bijna de hele Domrenner damesploeg besloot mee te doen, was ik
echt om. Samen durven we het wel
aan!

waren plannen aan het smeden om
vooraan het peloton te gaan heersen,
zodat een aantal goede sprinters aan
het einde van de koers een poging
konden wagen om de wedstrijd te
gaan winnen. Ik heb me er niet mee
bezig gehouden, mijn doel was overeind blijven en de koers uitrijden. Het
enige dat ik kon bedenken aan tactiek was proberen het peloton bij te
houden, dus dat heb ik geprobeerd.
Maar het peloton ging hard! Ik heb
geen idee meer hoelang het me is
gelukt om bij te blijven, maar dat het
in elk geval een tijdje lukte was leuk.

De heenweg naar Ede was meteen
al een avontuur. Met tien(!) dames
besloten we erheen te gaan fietsen,
het zou ongeveer 35km zijn, dus
goed te doen. Op een of andere manier hebben we besloten er 50km
van te maken, met hindernissen als
grindpaden. Niet de ideale
voorbereiding voor je eerste wedstrijd zou je zeggen,
en toch werden de zenuwen
steeds minder naarmate
Ede dichterbij kwam. Fietsen is toch eigenlijk best
lekker, en het zal allemaal
wel goed komen. Als we
tenminste op tijd komen…

Vanaf het moment dat ik inzag dat
ik het peloton niet meer bij kon
houden, had ik eigenlijk geen idee
meer wat ik aan het doen was. Want,
wat dan? Nog veertig minuten lang
doelloos rondjes fietsen, in je eentje? Maar opgeven staat niet in mijn

Precies op tijd waren we!
Precies op tijd om de heren
niet-licentiehouders te zien
finishen. En toen waren wij
aan de beurt. Wel twaalf
dames van de Domrenner Een goede vertegenwoordiging van de
stonden er aan de start. De Domrenner aan de start van de studentencup
wat meer ervaren dames
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STUDENTENCUP EDE - Christine Boschman
in mijn woordenboek, dus ik besloot
de wedstrijd in elk geval maar uit
te fietsen. En gelukkig was ik zeker
niet in mijn eentje, want er waren
genoeg andere Domrenners die het
peloton niet meer bij konden houden. En dan was daar ook nog het
fantastische publiek met behoorlijk
wat bekenden, die ook elk rondje
weer even een motivatieboost gaven om toch vooral door te blijven
fietsen. Toen het peloton ons een
rondje inhaalde, ben ik nog even
aangehaakt, en als je dan ziet hoe
uitgedund het peloton inmiddels
is, ben je toch best trots dat je weer
een paar rondjes bij kunt blijven.

Samen met Nienke heb ik uiteindelijk de wedstrijd uitgefietst. Malou,
Hetty, Simone en Wietske hebben
het tot het einde volgehouden in
het peloton, goed gereden dames!
Conclusie van het verhaal: het was
eigenlijk helemaal niet zo eng, de
bochten gingen met elk rondje
lekkerder (al is er nog flink wat
bochtentraining nodig), de sfeer
om de wedstrijd heen was erg goed
en gezellig, en een wedstrijd rijden geeft toch best wel een kick en
voldoening. Of te wel, dit ga ik zeker vaker doen, en ik kan het meer
mensen aanraden!
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JE MOEDER
In de nieuwe rubriek Je Moeder vragen we een moeder om een
stukje te schrijven over het fietsverleden van een lid. De eerste
keer moeten we het doen met een vader, maar dat is net zo leuk!
Mijn dochter Evelien is al enkele jaren
besmet met het ‘fietsvirus’. Dit is echt
bijzonder te noemen! Op jonge leeftijd
zag het daar namelijk niet naar uit, al probeerde ik er haar (evenals haar jongere
broer) mee te besmetten.
We waren op vakantie met caravan en
busje, waar de fietsen in stonden, richting
de Titisee in Duitsland. Leuke omgeving
met wat bergjes om tegenop te fietsen!
Op een ochtend, de fietspakjes aan, de
helmen op en daar gingen vader, dochter en zoon. Het was mooi weer, daar kon
het niet aan liggen. De berg op fietsen
bleek een ware ramp: na nog geen twintig meter bergopwaarts begon kleine
Evelien te huilen: ze wilde niet meer verder. Dit bleek een extra stimulans voor

haar broertje om wél door te trappen. En
ja, daar stond je dan, als vader, maar ik
verrekte het om haar omhoog te duwen.
Maar ze is er uiteindelijk gekomen.
Op de weg fietsen, dat vond ze maar
stom en saai. ATB-en, ja, dat had wel iets:
in het bos fietsen is natuurlijk véél leuker en spannender. En als vader dan ook
nog op z’n muil ging, wat regelmatig gebeurde, nou dan had Evelien echt lol. En
nu, het is niet te geloven, fietst ze me er
vrolijk af. Ze kijkt grijnzend achterom als
ik haar bergop niet kan bijhouden. En het
wordt nog gekker: ze gaat fietsen in een
parkéérgarage en dan ook nog een tijdklimrit! Het is me uiteindelijk toch gelukt
om haar met het ‘fietsvirus’ te besmetten!

AGENDA

Mei
15 mei - Klimtijdrit
17 mei - Kanoën by night
21 mei - IJsselmeer- en Markermeerrondje
31 mei - Maandelijkse borrel
Juni
7 juni - Evcie BBQ
17 t/m 19 juni - GNSK
28 juni - Maandelijkse borrel
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VIER PROVINCIES TOERTOCHT - Cor Rentenaar
Onze Buitenblad redacteur Cor Rentenaar reed de Domrenner
Vier Provincies Toertocht. Als je er niet bij was word je op de
hoogte gebracht van de tocht, was je er wel bij kan je nog een
keer nagenieten van de mooie tocht.
Afgelopen maand stond er weer een
onvergetelijke Domrenner
toertocht op het programma. Ondertussen alweer mijn vierde Domrenner toertocht en tevens mijn vierde
stukje over een toertocht.
Dit keer werden er vier provincies
aangedaan. Vanaf de Utrecht werd
via Noor Holland, Flevoland en Gelderland weer naar Utrecht gefietst.
Net als bij alle andere toertochten
stonden er weer veel Domrenners

bij Olympos klaar om te vertrekken.
Er werd daardoor besloten om in 2
groepen te fietsen. De groep van
Heerco fietste het rondje linksom en
de groep van Michiel via rechtsom.
Ondanks de bewolkte ochtend brak
net na het middag uur het zonnetje
door. Buiten het zonnige weer stond
er een sterk windje. Voor beiden
groepen bleef de wind een pittige
kluif. De groep die rechtsom vertrok
had het voordeel van de wind op de
Eemmeerdijk en de Gooimeerdijk terwijl de andere
groep voordeel had in het
eerste stuk van de toertocht.
Vanuit Utrecht werd als eerst
door de provincie Noord
Holland gefietst. Hierbij kon
er heerlijk genoten worden
van een windje in de rug
waardoor er in het begin een
lekkere snelheid werd behaald.

Een welverdiend ijsje!

Een toertocht zou een toertocht niet als er niet een keertje word gereden. Het schijnt
nogal vaak voor te komen
dat er lek wordt gereden tijdens de aflopen Domrenner
Toertochten. Nu bleek de
groep nogal last gehad te
hebben van lekke banden
terwijl de groep van Michiel
maar een keer lek reed. Het
lekke banden klassement
dat Andy Tsin bijhoudt kan
dus weer worden aangevuld.
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VIER PROVINCIES TOERTOCHT - Cor Rentenaar

Er moesten ook bergen bewongen worden tijdens de toertocht. Dit is een actiefoto van Jill die deze onverwachtte
heuvel op het fietspad weet te bedwingen.
Buiten alle obstakels als lekke banden werd de weg versperd door
een zandhoop midden op het fietspad. Jill klom het zand op om te
kijken of er niet als nog overheen
konden. Gelukkig kon er wel nog
worden genoten van de omgeving.
Zo’n toertocht brengt je toch altijd
weer door een mooie omgeving.
Het verkeerd rijden is ook weer de
charme van het wielrennen. Je zou
bijna denken dat zo’n Garmin je expres laat verdwalen om te genieten
van je fietsritje.
Na lange tijd redelijk profijt te hebben gehad kwam het er dan ook
echt een einde aan de meewind.
Het beuken tegen de wind kon dan
ook niet uitblijven. De dames werden uit de wind gehouden door
de echte gentleman leden. Verder
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werd er goed door gewisseld met
de kop beurten met alle sterke
krachten uit de groep.
Aan het einde tocht werd er toch
besloten om met een overgebleven groepje toch maar een ijsje
te gaan eten. Er had namelijk nog
geen koffiepauze plaatsgevonden.
De ijskraam in Bilthoven werd uitgekozen om naar toe te gaan. Eenmaal aangekomen bij de ijskraam
werden de nodige ijsjes uitgekozen. Een uitermate geschikte keuze om de toertocht af te sluiten en
weer huiswaarts te keren.
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ARDENNENKAMP 2016 - Joost van Harten
Het was weer tijd voor een weekendje klimmen in de Ardennen.
Joost van Harten ging mee, en schreef een mooie samenvatting
voor de thuisblijvers.
Naast dat er op het Ardennenkamp natuurlijk beestachtig hard wordt gefietst
blijven we bij de Domrenner een studentenverenging met bijpassende geneugten! Dat kwam op in Abrefontaine
maar weer eens goed aan het licht (wat
bij de meesten vrij snel uitging).
Zaterdagavond rond 23:00 vond ik het
wel welletjes geweest, aardig wat hoogte- en kilometers in de ongetrainde benen. Deze mededeling deed ik dan ook
aan Geert die naast mij zat. Helaas had
de beste man net een fles rosé in de
keuken aangetroffen en hij wilde deze
toch nog wel even keuren. Natuurlijk
was de rosé van niet nader te noemen
Duitse grootgrutter een aanslag op de
smaakpapillen en slokdarm.

om zijn andere talenten naast fietsen te
showen. Als we één ding van dit kamp
hebben geleerd is dat Cor de minst laffe
borrelaar is die wij Domrenners ooit rijk
zijn geweest. Deze wijnproeverij ging
nog wel eventjes zo door.
Onder het motto ’s avonds een vent ’s
morgens een vent zaten wij keurig aan
het ontbijt waarna er nog een prachtig
stuk door de Ardennen is gefietst en
een groot deel heeft kunnen zwaaien
naar de Kannibaal tijdens het opstoempen van de Stockeu.
Onze welgemeende excuses gaan uit
naar onze levers, de mensen die de
vorige ochtend hebben gedweild, de
mensen op de eerste verdieping die
probeerde te slapen en onze kamergenoten!
En die scampi’s houden we te goed!

Ondertussen waren meer mannen aangeschoven en leek het ons het beste om
maar zo snel mogelijk van de lichtrode
wijn af te komen.
Een spelletje bussen
helpt hier natuurlijk
ontzettend bij, en
de vaart zat er al snel
goed in (iets wat mij
op de fiets maar niet
wil lukken), hierna
was dus de witte en
het restje rode vino
aan de beurt. Ondertussen lag er een
bus op tafel waar
lijn 12 jaloers op zal
zijn. Cor was de blije
inzittende van deze
bus, voor hem een De Domrenners brengen een ode aan Eddy Merckx
uitgelezen moment
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ARDENNENKAMP 2016 - Joost van Harten

Een poging tot het zoeken naar een kroeg!
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ARDENNENKAMP 2016 - Joost van Harten
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ARDENNENKAMP 2016 - Joost van Harten
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LICENTIEHOUDERS LIED

Melodie: bloed zweet en tranen
De renners van het jaar
Die staan hier voor u klaar
We stellen aan u voor, de nieuwe ploeg
Ze lijken wel aardig
En zien er lekker uit
Althans die ene
Niet de mannen maar de vrouw
Met bloed, zweet en tranen
Deze Domrenners zijn top
Met bloed zweet en tranen
Zij fietsen snel of langzaam naar de top
Ze hebben bier verkend
En zijn brak koersen gewend
Hoe vaak ging het wel niet fout
Was ziek, reed lek of ging hard op je bek
Met bloed, zweet en tranen
Deze Domrenners zijn top
Met bloed zweet en tranen
Zij fietsen snel of langzaam naar de top
‘k Heb het echt gezien
Nee, het ging dit keer eens goed
Het gaat namelijk niet altijd goed
Was wel goed, miste niet de slag of ging niet hard op je bek
Met bloed, zweet en tranen
Deze Domrenners zijn top
Met bloed zweet en tranen
Zij fietsen snel of langzaam naar de top
Met bloed, zweet en tranen
Deze Domrenners zijn top
Met bloed zweet en tranen
Zij fietsen snel of langzaam naar de top
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