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REDACTIONEEL - Maikel van Steensel
Kommetje! Nee, niets met een goudvis. En ook niets met brinta. Misschien een klein
beetje met grinta. Maar alles met Strava! De afgelopen weken was er geen training
waarin het woord niet over een tong rolde. Het is dan ook met recht een hype onder
de wielerliefhebbers te noemen. Voor de mensen die onder een grote steen hebben
geleefd en geen idee hebben wat de termen KOM en segment betekenen hier even
een korte uitleg:
Met Strava leg je je afgelegde afstanden en routes vast, deel je prestaties en vergelijk
je jouw prestaties met andere fietsers. Een soort van logboek voor je fietsritten dus.
Tot zover niets nieuws in vergelijking met wat je met een Garmin fietscomputer al
kon. Maar in dit logboek kun je segments (delen van je route, vaak een klim) markeren waarop je tijd gemeten wordt en automatisch in een ranglijst komt met andere
strava gebruikers die over dat segment heen zijn gereden. Zo kun je zien waar je staat
in vergelijking met andere renners. Of in vergelijking met jezelf in het verleden om zo
zien wat je progressie is. Door middel van een sublijst aan te maken waarin enkel je
kennissen voor komen kan je het competitief en overzichtelijk houden.
Als je dan op een bepaald segment de aller snelste bent geweest van alle strava gebruikers die over dat traject zijn gereden krijg je de titel KOM. Wat simpelweg staat
voor King Of the Mountain. Wie wil dat nu niet zijn?
Dan het huishoudelijke. Het seizoen loopt op haar einde, het nieuwe bestuur kent zijn
namen. Dit is ook ons laatste Buitenblad in deze samenstelling. Suzanne heeft na één
jaar hard werken aangegeven er mee te gaan stoppen. Een vegetariër minder is voor
“Het BB doet..” altijd fijn maar toch betreur ik het dat ze stopt. Het vormgeven is nu
eenmaal niet het fijnste werk binnen de redactie en ze heeft het een jaar lang zonder
te klagen keurig gedaan. Maar daar zal volgend jaar (vanuit het nieuwe bestuur) vast
een waardig opvolger voor komen.
Zelf zal ik volgend jaar gewoon doorgaan en beginnen aan mijn 4e jaar redactie op
rij. Al is het alleen maar vanwege de geniale rubriek “Het BB doet..” waar we dit jaar
weer een aantal legendarische edities van hebben gehad. Of zoals Jorik na de meest
recente editie (verder te lezen) nog op de terugweg naar huis zei: ”Het is toch altijd
wel weer érg gezellig” Zo is het maar net en ik hoop dan ook dat hij ondanks ondertussen student af te zijn er nog een jaartje aan vast plakt.
Veel leesplezier!
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VAN DE VOORZITTER
Het collegejaar is weer begonnen en de stad wordt weer overspoeld met
nieuwe enthousiaste, onwetende studenten. Reden voor mij om de stad
te ontvluchten, vandaar dat ik nu in Leiden studeer. Ze hebben daar geen
studentenwielervereniging, maar intussen weten mijn buitenlandse medestudenten waarmee ik een kamer deel wel wat “the yellow site you keep
checking?” is...
Het introkamp markeerde een nieuw beginpunt in Domrennerhistorie. We
hebben kunnen kennismaken met een nieuwe lichting wielrenners die zichzelf op 7 oktober meteen legendarisch kunnen maken door het Nederlands
Studenten Kampioenschap (NSK) te winnen. Deze wedstrijd voor licentie en
niet-licentiehouders is het einde van het wielerseizoen en wordt dan ook
gevolgd door een feest dat de organiserende vereniging in Amsterdam organiseert. Ook reden genoeg dus voor de fans om mee te gaan!
Ook was dit introkamp eigenlijk de laatste grote activiteit die mijn bestuur en
ik georganiseerd hebben. Het kandidaatsbestuur is rond en ik heb vernomen
dat de verkeerde namen al ergens op de Schreeuw circuleren. De komende
tijd gaan we ons daarom bezighouden met de overdracht zodat vooral alle
(nieuwe) lange-termijnplannen doorgezet kunnen worden en zodat het nieuwe bestuur met een snelle start kan beginnen.
Maar voordat het zover is genieten wij nog even van de bestuursprivileges,
zoals speciale lustrumshirts, VIP-plaatsen bij wielerwedstrijden, constitutieborrels, enorme ladingen muntjes voor sportcafé Olympos, etc. etc...
Jorryt Matthee
Voorzitter USWV de Domrenner 2011-2012
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AFSCHEIDSINTERVIEW MATTHIJS
Matthijs Kuipers gaat ons voor 4 jaar verlaten, het Buitenblad voelde hem nog
een maal aan de tand...
Kun je even kort vertellen wat je de komende 4 jaar in Florence gaat doen?
“Mijn dagen als historicus aldaar zullen gevuld zijn met archieven uitspitten, boeken
lezen, deelnemen aan seminars, congressen bezoeken, dat soort werk. Vier jaar onderzoek, wat uiteindelijk moet leiden tot een PhD. Daarnaast zal ik veel koffie gaan
drinken, fietsen over Toscaanse heuvels en een paar zinnetjes Italiaans uit mijn hoofd
leren.”
Je hebt een mooi jaar op de fiets achter de rug dit jaar. Met oa een mooie overwinning in de Ronde van Austerlitz. Was het je beste jaar ooit? (PS: heb je de
voorzitter nog herinnerd aan het krat bier dat ‘ie je schuldig is hierdoor?)
“Ik vrees dat het zomaar eens het hoogtepunt van mijn wielercarriere zou kunnen zijn.
Harder trainen kan, maar dat is nooit echt een hobby van me geweest. De voorzitter heb ik niet aan dat krat bier herinnerd omdat ik er eerst zelf aan herinnerd moest
worden, ik wist niet dat er een winstpremie was. Als jullie daar meer ruchtbaarheid aan
gaan geven, zouden de overwinningen weleens als paddestoelen de grond uit kunnen
schieten.”
Wat was je mooiste Domrenner ervaring van de afgelopen jaren?
“Het uitstapje naar Noord-Ierland in 2011 was erg mooi. We deden daar mee aan een
etappekoers, de Tour of the North, dat gaf echt een Tour de France-gevoel. Tegelijkertijd waren we natuurlijk gewoon een stel studenten, we eindigden met zes renners en
drie man begeleiding in één klein autootje nadat de grote ploegleidersauto van WTOS
(onze partners in crime daar) de geest gaf.”
Waar gaat jouw wielerhart sneller van kloppen?
“Van mooie initiatieven als de Slag om Norg. Dat is een Nederlandse versie van de
Strade Bianche, de Italiaanse voorjaarskoers over gravelpaden. Ik deed in augustus
mee aan de allereerste editie ooit, had twee lekke banden en ben niet gefinisht, maar
het was super!”

Matthijs in de Slag om
Norg
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AFSCHEIDSINTERVIEW MATTHIJS
Waar denk je nog dat de groeimogelijkheden liggen voor de Domrenner
(waarschuwing: het woord koerspetten
wordt automatisch gecensureerd)
“Groeimogelijkheden blijven er altijd. Op
de korte termijn kan er een enorme slag
geslagen worden door koerspetten met
Domrennerafdruk in de markt te zetten. Ik
voorspel dat ze tot in Italië gretig aftrek
zullen vinden. Maar even serieus: alles kan
altijd meer en beter, maar groei hoeft natuurlijk geen doel op zichzelf te zijn. Als
dat geen wijze raad is ;)”
ISBN 978-90-5335-561-9?
“Dat is het ISBN-nummer van Het Grote Domrenner Lustrum Boek 2007-2012. Het
was erg een ware trip down memory lane om dat boek samen te stellen, blij dat ik
daarbij kon helpen. Er schijnen nog enkele exemplaren te krijgen te zijn bij het bestuur (dat is een hint).”

Wie ga je het meeste missen denk je?
“Mijn moeder en de woensdagtraining.”
Wat zijn je plannen in Italië op de fiets?
“Eerst maar eens de winter doorkomen door de omgeving rond Florence systematisch te verkennen. Daarna heb ik de stiekeme hoop opgepikt te worden door een
Italiaans team. Niet te professioneel, niet te gelikt, een lokale variant van Ledig Erf
zou leuk zijn.”
Hoe wil je de komende jaren herinnerd worden?
“Een standbeeld zou leuk zijn.”
Ben ik nog een belangrijke vraag vergeten?
“Zijn we welkom in Florence? Ja natuurlijk, iedereen die in de buurt is en door middel
van een Domrennertenue kan aantonen rechtmatig lid van de club te zijn, is welkom
voor een kopje espresso.”
Noot van de redactie: Op zijn afscheidsfeestje, ontving Matthijs uit handen van Jorryt de Mark
van der Meijde trofee als dank voor zijn inzet voor de Domrenner de afgelopen jaren. Nogmaals
bedankt voor alles Matthijs!
Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2011-2012
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UITWISSELING WTOS - Suzanne Pera
Op een mooie dag in juli trekken een aantal Domrenners richting zustervereniging
WTOS in Delft. Hier is het doel een mooie fietstocht te maken langs de zee, appeltaart te eten en ons daarna te goed te doen aan al het vlees van de barbecue.
De Domrenner brigade komt, na een omweg door werkzaamheden aan het spoor,
aan op de TU campus. Gelukkig werd er bij vertrek door de pannenkoeken besloten maar 60 km te rijden, iets wat met mijn brakke toestand en knieblessure niet
bepaald slecht in de oren klinkt. Het nadeel is echter dat het een prachtige dag
is, de zon schijnt en het is boven de 25
graden. Heel de Randstad stroomt dan
namelijk leeg richting het strand. Nee,
niet richting het strand, richting de duinen. En dat is nou net waar wij 70% van
de tijd rijden. Ik moet al mijn stuurvaardigheid aanwenden om kinderwagens,
elektrische fietsen en boze blikken te
ontwijken.

Het valt me bijzonder tegen kan ik melden. Die
tramsporen waar ik voor m’n gevoel rakelings
parallel langszoef, staren me aan. Een WTOSser doet vervolgens een duit in het zakje door
te vertellen dat menig Delfts wiel hier zijn dood
heeft gevonden. We zwaaien naar een schoolklas kinderen die op het punt staan te vertrekken. Ik vervloek binnensmonds de vele uren
die ik dit jaar op het lab heb gemaakt, het laatste beetje stuurkunst wat ik bezat lijk ik achter
te hebben gelaten in m’n labjas.

ART!
A
T
!
R
A
A
KIJK D
N!
VROUWE

Na 30 kilometer is het tijd voor taart. De heren WTOSsers die met de pannenkoeken zijn
meegegaan, wanen zich koerskapitein op een
plaatselijke vissersboot en zien erop toe dat iedereen wel netjes zijn bordje leegeet.
(De lezer van dit stukje moet zich realiseren dat
ze in Delft knettergek zijn. Tijdritten worden gereden in een roze Mega Mindy pak,
enorme zebra’s dansen rond bij wedstrijden.)
Op enigszins onverklaarbare wijze ben ik al mijn Domrenner-fietsbuddies vervol8
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UITWISSELING WTOS - Suzanne Pera
gens verloren. WTOS
penningmeester Erik,
voorzitter
Tim
en
WTOS corryfee Rob
fietsen met me terug
naar de campus. Op
de TU campus stromen
busladingen toeristen
richting de Porceleyne
Fles. “Schijnt een dingetje te zijn”, volgens
Tim.
Rob vertelt bescheiden
dat hij volgend jaar
misschien wel bij de
Elite wil gaan koersen.
De woorden zijn zijn mond nog niet uit, of hij maakt een mooie schuiver over het
asfalt. Een motoragente ziet de val gebeuren en komt bezorgd aangereden.
“Gaat het wel?”, vraagt ze.
“Wassie mooi?” is de wedervraag.
“Wat bedoel je?”
“Nou, de val, wassie mooi? Watvoor cijfer zou je hem geven?”
Ze denkt even na en antwoordt: “Een zeven.” Vervolgens schudt ze haar hoofd en ik
zie de woorden ‘knettergek’ duidelijk boven haar hoofd verschijnen.
Bij terugkomst op de campus, wordt de barbecue bij Erik aangestoken. We mogen de douche
gebruiken en ik zak onderuit in een stoel. De
beamer projecteert een mooie etappe uit de
Tour op de muur. Het leven is mooi. Rob houdt
tijdens de barbecue een wijnproeverij, terwijl de
het aantal WTOSsers dat op het eetfestijn afkomt aanzwelt.
Ik besluit even later af te taaien naar huis. De
WTOS/Domrenner mix gaat nog tot in de vroege uurtjes door. Weddenschappen
worden verloren, treinen naar huis gemist en nieuwe vriendschappen gemaakt. Helaas krijg ik daar na afloop bar weinig over horen.
What happens in Delft, stays in Delft.

Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2011-2012

9

FIETSREGELS - Edwin Drost
De Amerikaanse wielersite Velominati stelde een lijst met regels op waaraan je als wielrenner
hoort te voldoen. Nadat eerder De Meet een selectie publiceerde volgt hier een selectie van de
BB-redactie. De originele volledige lijst is te vinden op www.velominati.com/the-rules

#4 – It’s all about the bike.
#7 – Lijntjes moeten vereerd worden en haarscherp zijn.

Immers, hoe meer je getraind hebt des te groter is het kleurverschil en des te meer respect je
verdient in het peloton.

#8 – Zadel, stuurlint en banden moeten bij elkaar passen.
#9 – Fietsen in slecht weer maakt echte wielrenners.

Het wemelt op een zonnige zondag van mooiweer-fietsers, maar de echte liefhebbers malen niet
om extreme kou, hitte of regen. Terwijl de concurrentie binnen blijft maak jij het verschil.

#11 – Eerst de fiets, dan familie.

Een familieweekend of verjaardag van je moeder is geen reden om je trainingskamp of wedstrijd
af te zeggen, het trainingskamp of de wedstrijd is een reden om je familieweekend of de verjaardag van je moeder af te zeggen.

#16 – Respecteer de leiderstrui.

Een kampioenschapstrui of leiderstrui draag je als je een kampioenschap hebt gewonnen of aan
de leiding gaat in een klassement. Niets is zieliger dan kruipend een berg op fietsen in een bolletjestrui.

#23 – Overschoenen zijn voor koud en nat weer.

Als het niet regent of koud is en je draagt overschoenen,
dan ben je een mietje.

#25 - Fietsen op de auto moeten meer waard zijn
dan de auto
#29 – Geen hutkoffer onder het zadel.

Een zadeltas hoort niet thuis op een racefiets, alleen in extreme gevallen is een uitzondering voor
een MTB mogelijk.

#30 – Geen pomp aan het frame.

Een fietspompje hoort in de achterzak van een wielershirt. Past dat niet, dan moet je een kleiner
pompje kopen of CO2-patronen gaan gebruiken.

#33 – Benen moeten geschoren zijn.

Een wielrenner hoort te allen tijde geschoren benen te hebben. Indien je toch op komt dagen
met ongeschoren benen dien je tenminste alle rijders met geschoren benen kapot te rijden om je
keuze om als hippie rond te rijden te rechtvaardigen.

#34 – MTB schoenen en pedalen horen op een MTB.
SPD pedalen horen niet thuis op een racefiets.
10
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FIETSREGELS - Edwin Drost
#36 – Een fietsbril wordt alleen op de fiets gedragen.
Geen Ray-Bans tijdens het wielrennen.

#37 – De pootjes van je bril moeten over de helmbandjes geplaatst worden.
#39 – Draag altijd een bril.

Maak er een gewoonte van om altijd je ogen te beschermen. Uitzonderingen kunnen slecht
zicht door regen, mist of duisternis zijn. Om je bril onderweg op te bergen dient je bril omgekeerd in de ventilatiegaten van je helm te worden gestoken. Als dit niet past, koop dan een
nieuwe helm.
#40 – Een buitenband moet gemonteerd worden zodat het logo tegenover het

ventiel zit.

Professionele mechaniekers doen dit om snel het ventiel te vinden, daarom doe jij het ook.

#42 – Een wielerwedstrijd mag nooit worden voorafgegaan door een zwemwedstrijd of worden opgevolgd door een loopwedstrijd.

Een combinatie met zwemmen en/of hardlopen is een triathlon of duathlon en geen wielerwedstrijd. Zwemmen is geoorloofd om een verdrinkingsdood te voorkomen en hardlopen als
je wordt achtervolgd.

#44 – Positie doet er toe.

Het stuur op een wielrenfiets moet altijd lager zijn dan het zadel. De minimale tolerantie is 4 cm.

#45 – Geen spacertoren.

Een spacer van maximaal 2 cm boven je headset wordt getolereerd, een spacer van 5 mm moet
altijd gemonteerd worden. Een montage van je stuurpen zonder spacers direct op de headset
heeft de voorkeur.

#47 – Drink tripels, fiets er niet mee.

Wielrennen en bier zijn nauw verbonden met elkaar en de onderlinge relatie is complex. Bier
kan worden gebruikt als hersteldrank en zorgt voor motiverende legendarische wielerverhalen.
Uiteindelijk trainen wielrenners zodat ze bier kunnen drinken.

#67 – Doe je kopwerk.

Niemand houdt van wieltjesplakkers. Ook al denk je slim en tactisch te rijden door geen kopwerk te doen, het enige wat je bent is laf en onsportief.

#85 – Daal af als een prof.

Alle afdalingen moeten genomen worden met snelheden die door minder getalenteerden worden bestempeld als ‘belachelijk’ of ‘idioot’. Bochten dienen in een goede lijn te worden gereden, waarbij een buiten-binnen-buiten traject moet worden gevolgd.
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EVEN TUSSENDOOR (1) - Edwin Drost

Hierboven zijn van boven naar beneden 6 Domrenners afgebeeld. Wegens de beruchte afdrukkwaliteit van uw geliefde clubblad ook op de website te vinden. Antwoorden te mailen naar redactie@
Domrenner.nl, onder de winnaars wordt een paar sokken verloot
12
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REISGIDS - Jorryt Matthee
Reisgids van fietsgebieden
Jorryt reisde deze zomer in een camper door Frankrijk en ontdekte verschillende
fietsgebieden. Op basis van zijn avonturen aldaar schreef hij een korte reisgids voor
Domrenners.
Vogezen
De Vogezen liggen ongeveer tussen de Ardennen en de Alpen in, vlakbij de Duitse
grens. In de Tour zou dit gebied middengebergte genoemd worden. In Gerardmer is twee dagen voordat ik er was een tussensprint van de Tour geweest en het
wegdek staat dan ook nog vol met teksten a la ‘Voeckler je t’aime’ en ‘Dopage
Dopage’, waar ik geërgerd overheen fiets. De klimmen doen mij wat denken aan de
langste klimmen in de Ardennen, zoals de Rosier, alleen dan wat steiler. Het wegennet is er prima en je kan over rustige D-wegen tochten maken waar het continue op
en af gaat, zonder door drukke stadjes te hoeven rijden in de dalen. Enige nadeel is
dat sommige wegen opeens afgesloten of ‘geasfalteerd’ blijken, waardoor je moet
gaan veldrijden. Maar dat geldt eigenlijk voor heel Frankrijk..
Jura
In verband met slecht weer in de Alpen noodgedwongen een uitstapje Jura. Ook
dit gebied was middengebergte, maar toch verschilde het enorm van de Vogezen. Het gebied was op de camping na eigenlijk uitgestorven, getuige leegstaande
huizen in bergdorpjes, verlaten tankstations, overvolle begraafplaatsen, stuk of 10
KOM’s op Strava tijdens een rustig tochtje... Toch biedt dit gebied veel mogelijkheden. Korte steile pukkels, lange klimmen, kastelen en Middeleeuwse abdijen van de
Tempeliers waar een paar Duitse herders fietsers wegjagen als ze er willen kijken.
Even fiets je door het land van de Ridders, als je de geparkeerde auto’s voor de
oude huizen wegdenkt.
Alpen
Wie graag aan het clichébeeld van de Nederlandse toerder in Frankrijk wil voldoen
is thuis in de Alpen. Col opfietsen, voor het bord poseren met windjasje aan, stickertje plakken en proberen zo hard mogelijk in de afdaling te gaan. Het verschilt
per gebied enorm hoe mooi je er kan fietsen. Ik was dit jaar in de ‘Vallée Olympique’, bij Albertville. Dit dal zit vol met fabrieken en de bergen staan vol met skioorden, zoals La Plagne, Val Thorens en Courchevel. De grote wegen zijn erg druk
en de kleine wegen zijn van slechte kwaliteit. Beter kan je een dal zuidelijker gaan,
dat van de Maurienne. Dit is het wielermekka voor mensen die van bekende klimmen houden: ‘Madeleine, Galibier, Glandon, Iseran’. Allemaal te doen vanaf hier.
Mooie onbekende klimmen zijn er trouwens ook. Een dal zuidelijker is weer wat
toeristischer met wat meer niet-fietsers, hier heb je echter wel de Alpe d’Huez. Het
mooiste dal van de Alpen vind ik echter de Ubaye, dat zichzelf het meest afgelegen
deel van Frankrijk noemt. Er gaat dan ook geen snelweg naartoe en je moet over
smalle wegen langs afgronden en bergmeertjes om er te komen. Mooi is het er
wel, met bijv. de hoge Cime de la Bonette, de rustige Col d’Allos en Cayolle of de
Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2011-2012
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REISGIDS - Jorryt Matthee
mountainbike Col de Parpaillon, met aan het eind een tunneltje van een kilometer
lang. Dit dal heeft trouwens ook een iets beter klimaat omdat het wat zuidelijker ligt.
Samenvattend kan je in de Alpen hele lange klimmen doen, maar een rustig tochtje
kan je er lastig maken omdat de dalwegen vaak druk zijn. Als je een rondrit wil doen
zit je vaak boven de 100km en dit vergt toch de nodige conditie.
Centraal Massief (bij Clermont Ferrand)
Het gebied in het noorden van het Centraal Massief, de Auvergne, heeft veel uitgestorven vulkanen. Dat is niet het enige dat uitgestorven is. Vroeger was de hoogste
vulkaan van het gebied, de Puy de Dome een legendarische fietsplek, gelijk de Mont
Ventoux. Tegenwoordig heeft de weg baan moeten maken voor een treintje dat dikke
Amerikaanse en Japanse toeristen naar boven moet brengen en is fietsen verboden.
De voorraad Puy de Dome wielershirtjes is nog niet op, dus die kan je nog wel kopen... Op dit akkefietje na is dit wel een erg mooi gebied om te fietsen. Niet de hoogste bergen, maar
prima
middengebergte en het
wegdek is van
haast Zwitserse
kwaliteit. Kijk wel
goed naar welke
camping je gaat.
Een particuliere
camping
met
zwembadje is hier
4x zo duur als een
camping municipal die verder ook
prima is.
Creuse
De Creuse is het
goedkoopste gebied van Frankrijk en daarom wel geschikt voor studenten zou je
zeggen. Niet naar toe gaan! De lokale bevolking bestaat uit Nederlands, Engelsen en
Duitsers die er een tweede huis hebben en de enige Fransen die er nog zijn zijn oud
en verwrongen achtergebleven. Het wegdek op de kleinere wegen smelt snel en ik
heb zelfs 2km moeten lopen omdat de weg zo gesmolten was dat het asfalt als losse
steentjes aan mijn banden bleef plakken en zich ophoopte bij mijn voorrem. Voordeel
van dit alles is dat het wel lekker rustig is, aan oude Franse auto’s ook geen gebrek.
In afdalingen (het gebied was overigens heuvelachtig) was het vooral scheuren en
salamanders ontwijken.
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DUTCH FOOD VALLEY CLASSIC - Suzanne Pera
Gelegen in de Bible Belt, op de Utrechtse Heuvelrug, ligt Veenendaal. Op 12 november 1990, om 6 uur ´s ochtends, zag de schrijfster van dit stukje in een jaren 60
asbestflat hier het levenslicht.
In 1985 wordt in dit dorp voor het eerst de profwielerklassieker Veenendaal-Veenendaal georganiseerd. Een zogenaamde “van stad tot stad wedstrijd”. De wedstrijd
gold vroeger als voorbereiding op de wereldkampioenschappen op de weg. Direct
al vestigde het evenement in 1985 naam door haar eerste winnaar Joop Zoetemelk,
die aansluitend wereldkampioen werd.
Het is 17 augustus 2012. In Veenendaal woon ik al 4 jaar niet meer, maar voor Veenendaal-Veenenedaal (in 2004 omgedoopt tot Dutch Food Valley Classic), kom ik graag
terug. Ik loop al een uur lang te dralen in m’n ouderlijk huis. Ook in de vakantie ben
ik om 8 uur klaarwakker. Dit in tegenstelling tot mijn broer, die tot mijn grote ergernis
om half 11 nog steeds ligt de slapen. Nog maar een keer onder de trap schreeuwen
dan. Had ik waarschijnlijk beter niet kunnen doen. Mijn broer is (door mij) opgetrommeld als fotograaf van de dag, hij heeft net een nieuwe lens gekocht en mompelt
tijdens het ontbijt wat termen waarom die lens zo goed is. Het is dat zijn camera
nogal aan de prijs is, anders had ik de camera in mijn handgedrukt gekregen en was
hij weer naar bed gegaan.
Rond 11 uur fietsen we richting stad.
Op de grote markt worden de renners voorgesteld. Ik loop de stuiteren
als een klein kind dat te veel suiker op
heeft. Oh kijk daar Kenny van Hummel, Johnny Hoogerland, Theo Bos,
Peter Sagan. Kleine kinderen rennen
rond op jacht naar handtekeningen,
veelal gekleed in mini AXA pakjes (de
plaatselijke wielerclub). Mijn broer
vraagt of ik niet met Sagan op de foto
wil. Want Sagan is cool, Sagan won
de groene trui, Sagan doet in de Tour
een wheelie op de Planche des Belles
Filles, zonder handen. Dus ik besluit
naar voren te schuifelen en te vragen of ‘ie dat niet erg vindt. Gelukkig
vindt hij het geen probleem.
(Oef pijnlijk, dat wordt een maandje sportschool, die gast heeft toch
echt dunnere armen dan ik...)
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DUTCH FOOD VALLEY CLASSIC - Suzanne Pera
De profs rijden dit jaar 197
km. In de tussentijd zijn er
afwachtingswedstrijden voor
de Sportklasse en Amateur
renners. Al snel belt Jorryt
of ik z’n nummer wil komen
opspelden. Daarna nemen
m’n broer en ik plaats op de
tribune. Af en toe maken
we een foto, we eten krentenbollen en drinken liters
water weg. Jorryt finisht
tijdens de sportklasse wedstrijd knap als 9e. De temperatuur loopt rustig op
naar meer dan 30 graden.
Vele gelosten amateurrenners passeren de finish
lijn. Velen met een grimas op het gezicht.
Pijn. Of lek en geen reservemateriaal bij zich.
Als de geloste renners terug naar huis willen fietsen, worden ze tegen gehouden
door drie jongens. ´MEEEEEEEEEENEEER, mag ik uw handtekening´. ´Ja, maar ik
ben helemaal niet belangrijk?´, klonk het weerwoord van de renner op de foto
hierboven. ´Maar u bent toch een wielrenner? Dan willen we uw handtekening’.
Twee simpele zinnen, waardoor
ik (bijna) iedereen met een glimlach op zijn gezicht naar huis heb
zien gaan.
Robert (foto links) valt helaas
tijdens de amateurwedstrijd.
(Schaafwonden op je schaafwonden van de maandag ervoor, je
moet het er wel voor over hebben). Als troost ontvangt hij een
pakje sinaasappelsap van een
EHBO’er op de fiets.
Even later finishen de profs. Theo
Bos finisht net voor Peter Sagan.
Had ik hem ‘s ochtends toch wat
meer geluk moeten wensen...
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DE HELD VAN WELEER - Jorik Visscher
Helden van weleer – Elke editie zal een wielerheld uit vervlogen tijden de revue
passeren. Deze keer…
Theofiel Middelkamp
‘Ik kom uit Nieuw-Namen, daar heb je zeker nog nooit van gehoord,’ zei iemand
ooit tegen mij. Die persoon had het niet meer fout kunnen hebben. Een beetje
wielerliefhebber weet natuurlijk dat Nieuw-Namen, een gehucht in Oost-ZeeuwsVlaanderen tegen de Belgische grens aan, de geboorteplaats en lange tijd de
woonplaats was van Neerlands eerste echte topwielrenner, Theofiel (Theo) Middelkamp. We spreken over de jaren ’30 van de vorige eeuw.
Middelkamp, geboren in 1914, reed zijn eerste koers toen hij zeventien was, een
kermiskoers op 80 km van huis. Hij was weinig succesvol. Middelkamp werd zestiende van de zestien en er waren vijftien prijzen. 80 km kon hij terug naar huis
fietsen. Voor hij de rit naar huis aanving stond hij echter nog wat na te praten over
de koers en kreeg hij een klap op zijn schouder. ‘Verdomme Fiel! Ge hebt goe gereden!’, zei één van zijn concullega’s. Waarna een ander zei: ‘Dat worren een coureur!
Die kan hemzelf deud rijen!’
Zij hadden het goed gezien. Middelkamp werd ouder en sterker en begon halverwege de jaren ’30 naam te maken binnen de Belgische kermiskoersen. Na enkele
sterke optreden werd hij dan ook uitgenodigd werd voor de Tour. Maar Middelkamp had nog nooit meer dan een molshoop gezien, wat had hij te zoeken in
een grote ronde met daarin hooggebergten als de Alpen en de Pyreneeën? In de
etappe door de Vogezen bleek dat Middelkamp een bovengemiddeld coureur was.
Hij werd achtste in zijn eerste semi-bergetappe . Enkele dagen later arriveerde het
peloton in de Alpen, op fietsen die nog niet voorzien waren van derailleurs. Naast
een uitstekend klimmer bleek Middelkamp ook een uitstekend daler, of zoals hij het
zelf placht te zeggen: ‘Ik kon verschrikkelijk goed sturen.’ In de eerste echte bergetappe, over 230 km van Aix les Bains naar Grenoble, won Middelkamp de sprint
van de groep der favorieten. Het was 14 juli 1936, de dag waarop voor het eerst
een Nederlander een Touretappe won! (Foto volgende pagina)
Middelkamp, inmiddels verhuisd naar het aangrenzende - maar in België gelegen
- Kieldrecht, won in 1938 nogmaals een etappe in de Tour, maar koos ervoor zich
te specialiseren in de Belgische kermiskoersen. Daar viel veel meer te verdienen
dan in de Tour, was zijn praktische beweegreden. Helaas voor Middelkamp en andere toppers uit zijn generatie gooide de Tweede Wereldoorlog roet in het eten.
In die vijf jaar behaalde hij enkele overwinningen, maar was hij voornamelijk actief
als smokkelaar, wat hem zelfs een aantal maanden cachot opleverde. In 1945 ging
het weer echt los en maakte Middelkamp furore als nooit tevoren. In dat jaar won
hij maar liefst 22 criteriums wat hem de bijnaam ‘Koning van de Vlaamse kermiskoersen’ opleverde. De naam kermiskoers klinkt wat denigrerend, maar de grote
Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2011-2012
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volkshelden van toen waren juist de criteriumrenners. De kermiskoersen van toen zijn
bij lange niet meer wat ze nu zijn. Middelkamp had bovendien te maken met absolute
wereldtoppers als Vervaecke, Schotte en de gebroeders Maes die hij keer op keer
versloeg. Tegenwoordig zouden wij moeten zeggen dat het zonde is dat hij zijn talent niet gebruikt heeft voor de Tour, maar het
waren andere tijden.
Middelkamp haalde nog een primeur voor Nederland. Na een jaar eerder dichtbij te zijn geweest behaalde Middelkamp in 1947 in Reims
de wereldtitel wielrennen op de weg bij de
professionals, in de sprint afrekenend met de
Belg Sercu. Ondertussen was hij ook nog even
viermaal Nederlands kampioen geworden. Nog
enkele jaren ging hij door met het winnen van
criteriums (hij won er in totaal 67) maar in 1951
stopte hij en kocht hij een café in Kieldrecht.
Jaren later kreeg Middelkamp een dispuut
met de Nederlandse overheid over zijn AOW.
Volgens Den Haag had hij daar geen recht op,
omdat hij zijn geld al die tijd in België had verdiend. Voor de Nederlanders was Middelkamp
een Belg, voor de Belgen was hij een Nederlander. Middelkamp, toch al verbitterd over
Nederland vanwege zijn slechte relatie met de
KNWU, keerde zich af van Nederland. Ook met
journalisten wilde hij lang niet praten. Pas in
2003, twee jaar voor zijn dood, kwam hij weer in
beeld in een reportage van Dirk Jan Roeleven.
Deze is absoluut het opzoeken waard.
Als we het hebben over onze toprenners van vroeger gaat het al gauw over Van
Est, Wagtmans, Jansen, Raas of Zoetemelk. Slechts weinigen kennen Middelkamp.
Hij was de eerste Nederlandse Tour-deelnemer, de eerste Nederlandse Touretappewinnaar, de eerste Nederlandse wereldkampioen en de eerste Nederlander die de
Vlamingen het snot voor ogen reed in hun eigen criteriums. Als het weer eens gaat
over vroeger, noem dan vooral Theofiel Middelkamp als de enige echte pionier voor
het vaderlandse wielrennen.
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VAN WEDJES EN MONSTERCOLS - Tim Zwart
Ik met mijn grote bek. Mijn broertje dacht dat het onmogelijk was om de Mortirolo,
Gavia en Stelvio over te fietsen. Ik dacht daar anders over. Ik dacht namelijk dat ik dat
wel eventjes zou doen. Dan heb je een weddenschap. Het begin van een miljoen, in
dit geval 20 euro, was waar het allemaal om draaide.
Aldus werden de plannen gesmeed. Mijn ouders waren zo vriendelijk de gehele onderneming een stuk gemakkelijker te maken door voor taxi te spelen. Tja. Toen dat
duidelijk werd was er geen weg meer terug. Het enige wat ik nog hoefde te doen,
was mijzelf in de vorm van mijn leven trainen. Daar lag de moeilijkheid. Eerst was er
school waardoor er weinig van trainen kwam. Maar nadat school afgelopen zou zijn,
zou ik me twee weken alleen nog maar met fietsen bezighouden. Sommige dingen
zijn alleen niet te voorspellen. Jep. De tijd dat ik aan t trainen zou moeten zijn was
ik vooral bezig mijn eerste soort-van-vriendinnetje. Daarna was t ook meteen weer
over. Vrouwen…
De tranen der liefdesverdriet nauwelijks opgedroogd, was het dan zover. De fietsen
werden op de auto geladen. Even met de ogen knipperen en …. Bormio, stad der
steden. Nouja. Meer een dorp naar vaderlandse maatstaven. Voor een bergdorp toch
aardig uit zijn voegen gebarsten.
Eenmaal daar bleek dat de dalweg naar Tovo di Santa Aghata opgebroken was. Dit
had tot gevolg dat ik niet vanuit de camping richting Mortirolo zou kunnen gaan. Alleen met de hulp van mijn ouders zou t nu nog kunnen lukken. Gelukkig vonden ze t
prima om nog even te blijven.
Op de derde dag van de vakantie heb ik het daarom maar geprobeerd. De Mortirolo,
vanuit Tovo di Santa Aghata, is, zoals ik wist, steil. Maar goed. Ik was gewapend met
een compact, dus zo erg kon hrt niet zijn. Toch? Toch wel. Het naar beneden duwen
van de trappers kostte me alle moeite van de wereld. Maar het lukte. De trappers
draaiden langzaam rond en ik de helling op.
Wat ze me er niet bij verteld hadden, was dat er een splitsing op de Mortirolo lag.
Maarja. Je bent op de Mortirolo. Steilste col die je ooit gedaan hebt. Dus je zal wel
omhoog moeten. Niet?
Dat dacht ik dus ook. Tot, kilometers ultrasteil asfalt verder, ergens boven de boomgrens, de weg ophield. Tja. Wat doe je dan?
Het probleem van dit weggetje is niet om erop te fietsen. Het afdalen heb ik het
eerste gedeelte niet op de fiets gedaan. Neen. Ik heb me pa gebeld met de vraag
of ie misschien naar boven kon rijden. Had ‘ie geen zin in. Het was steil genoeg om
opstappen tot een hachelijk karwei te maken, ik was al doodmoe, in de bochten lag
allerlei gruis en het was ook nog eens warm. Erg warm. Tot zover de smoesjes. In
ieder geval was ik te bang daarvoor en blijkbaar bang genoeg om mijn pa te overtuigen me tegemoet te rijden. Dus maar naar beneden gaan lopen. Zwarte Piet ging
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uit fietsen toen klapte zijn band. Toen moest ie gaan lopen met de fiets aan de hand.
Minus de lekke band dan.
Eenmaal bij de splitsing ben ik nog even aan de andere kant gaan kijken of ik daar
wel door kon. Nou nee. Je fietst daar tegen een betonnen muur op. Vergelijk het met
de Hel van Leersum, maar dan met de steiltegraad van La Redoute, geen snelheid en
zware benen waar de kracht al uit is. Ik gaf door aan t basiskamp dat ik er ‘zo lang zal
ze leven’ niet op zou komen.
Wel herkende ik deze uit de Giro, dus ik wist dat ik ‘goed’ zat. Ik ben onverrichte
zaken teruggekeerd. Dat heb ik wel op de fiets gedaan. Maar goed. Mijn ouders zijn,
zoals jullie al lezen, de beroerdste niet. En mijn broertje vond het prima als ik wel een
stukje van de tocht zou lopen. Een paar dagen later, de dag voordat we naar een
ander gebied zouden gaan , kreeg ik een tweede kans. Mijn benen waren minder dan
de eerste keer. Had iets te maken met de Stelvio, die ik de dag ervoor had gedaan.
Maar als je de benen niet hebt, heb je misschien wel de kop. In dit geval heb ik de
beklimming van de Mortirolo voor een deel ‘en danseuse’ gedaan. Gratis Persoonlijke Dansles met ‘il grande’ Mortirolo zullen we het maar noemen.
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Wat toch wel iets scheelde. Het betonnen muurtje was op twee punten
nog steeds te steil, maar
dat hinderde deze keer
dus niet. Met slechts een
klein beetje wandelen
kwam ik bij het bordje
‘Passo di Foppa’. De Italianen weten altijd deze
twee te verwarren. Een
liter vocht en een paar
sultana’s uit de ‘volgwagen’ verder was toch wel
bereid om verder te fietsen. De afdaling aan de
andere kant van de pas is in vergelijking met het eerder beschreven stuk een eitje.
Beetje oppassen voor de aanwezige tornanti. Zeker als een bus ervoor kiest precies
daar je tegemoet te komen.
Daarna was het tijd voor de Gavia. Of om precies te zijn het dal richting de Gavia. Vanuit Monno, onderaan de Mortirolo, gaat het namelijk al omhoog. En het was warm.
Heel warm. Oja. Er waren andere fietsers. En andere fietsers die vragen erom om
ingehaald te worden. Een Domrenner laat zich niet op een hoop rijden door iemand
zonder racestuur. Verstandig? Nee. De Mortirolo was heel zwaar. Fysiek. Maar dit dal
was een grote mentale strijd. Kilometers aftellen tot je eindelijk aan de volgende klim
mag beginnen. Mag. Daar moet je dan blij mee zijn. De bewegwijzering was zelfs zo
‘vriendelijk’ om het verkeer richting Gavia me de eerste bochten van de Passo del
Tonale op te sturen. Na de afslag moest ik dat stuk weer afdalen. Dankuwel.
En daar begon ‘ie. De Gavia. Langste col in vele giro’s. maximaal 16%. In de gloeiende hitte. Ik was al gesmolten en kapot, maar de pizza-oven die Gavia heet deed
het nog even dunnetjes over. Meerdere malen ben ik afgestapt. Ik heb nog een stukje
gelopen. Op fietsen leek het in ieder geval niet meer, maar ik kreeg de pedalen nog
wel naar beneden. Niet omdat ik trapte, maar omdat het gewicht van mijn been het
pedaal naar beneden deed gaan. Zo voelde het. Op een gegeven moment zag ik
toch ook hier weer de karakteristieke weg richting pas. Heel ver kon het niet zijn.
8 kilometer volgens het bordje. Maar dat was het dan ook. Boven de boomgrens is
er geen schaduw. Op een warme dag betekent dat dat je de volle laag krijgt. Alle
andere fietsers die dag hadden het al voor gezien gehouden bij goedbezochte restaurants, zo leek het. Het was ook veels te warm voor dit soort werk. Meer weer om
niks te doen en aan het strand te gaan liggen. Op een gegeven moment, 4 kilometer
voor de pashoogte had ik het gehad. Ik fietste op dat moment van wolk naar wolk,
omdat het onder een wolk iets minder heet is. Er was alleen geen wolk meer in zicht.
De Stelvio kwam ik op deze manier sowieso niet meer op en ik begon me af te vraHet Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2011-2012
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gen hoe Tommy Simpson zich voelde in de kilometers voordat zijn lichaam het voor
gezien hield.
Wilskracht is mooi, maar je kan het concept te ver doorvoeren. Toen vond ik het welletjes, heb een mooie rots opgezocht en de bezemwagen gebeld. Abandon Zwart .
Gele weggetjes in de Dolomieten
Het is zomervakantie. De Italiaanse zon bakt de aanwezige kampeerders als een
koekje in de oven. Zonnebrandcrème is hier een grap van een noorderling met teveel
vodka op, zo rood zijn mijn benen. Wij kamperen naast de mij nog niet zo bekende
europarlementarier Eickhoudt. Klimaatspecialist. Mijn broertje had hem gespot. Achteraf had ik de beste man moeten vragen of we bij ons over tien jaar ook de zonnebrand weg kunnen gooien.
Enfin. Ik zit op de camping en ben gefrustreerd. Ik heb de hele vakantie geen enkel
rondje kunnen maken. De bergen zijn te hoog, het wegennetwerk te dun. Het enige
dat zeg maar simpel te doen is is om een pas op te rijden en dezelfde weg terug te
fietsen. Op die manier heb ik de Mortirolo, de Stelvio, de Giau, de Tre Cime di Lavaredo en nog een paar passen gedaan. Maar nu wil ik wat anders. Een echte fietser die
fietst rondjes. En rondjes zijn pas rondjes als je geen twee keer langs hetzelfde punt
komt. Ik besluit dat ik vandaag een rondje zal fietsen. Mijn pa had een idee, maar als
zoon die de puberteit nooit geheel te boven is gekomen kies ik een ander uit. Met
meer hoogtemeters. Lekker puh.
Mijn route loopt vanaf de camping over de staulanzapas, naar forno di zoldo. Daar
begint het eigenlijk pas. Ik zou omhoog fietsen naar Zoppe di cadore en daarna naar
een andere dal. Om daarna een andere pas terug te nemen, alvorens weer terug te
fietsen. Dat was het plan. Het was een solide plan, want het liep alleen over gele
weggetjes op de kaart. En gele weggetjes zijn volgens de legenda van dezelfde
kaart ‘strada asphaltata’. Geen gedoe dus met moddersporen die dwars door het
jachtgebied van de plaatselijke nijlkrokodil gaan. Dat was me een week eerder gebeurd toen ik een rondje over een wit weggetje had gepland. De krokodil maakt het
gelukkig goed.
Ik dus fietsen. Het eerste stukje is maar 300 meter omhoog. In Nederland kan je
zo’n stuk niet in een keer klimmen. In Italië is dit voor kleuters. Het tweede gaat naar
beneden, dus ook goed. Maar het duurt wel erg lang en ik bedenk me dat ik ook
weer omhoog moet. De zon is ook weer van de partij. En dan begin ik eraan. Het
echte werk. Zoppe di Cadore here i come. Het begin valt mee. Ik wordt langs allerlei
liefelijke dorpjes geleid. Ik hoef niet eens mijn lichtste verzet te schakelen om lekker
te draaien. In deze streken is dat een meevaller. De rest van de klim is ook goed te
doen, behalve een klein stukje waar ik toch uit het zadel moest en behoorlijk op mijn
tandjes moest bijten. In de Dolomieten is het nu eenmaal steil. Een wegversmalling
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waarop een automobiel mij achterop komt is het enige dat echt spannend was. Tijdens het klimmen spaar ik me niet. Waarom zou ik ook. het plan was toch om mijn
ouders te bellen als ik klaar ben. Maar het is wel warm vandaag. Hijgend en puffend
kom ik aan. Zoppe ligt aan mijn voeten. Nouja, eerder boven mijn hoofd, want het ligt
tegen de bergwand aan. Maar ik moet verder. De weg wordt smaller en ik rij een keer
verkeerd omdat de grootste weg afslaat in plaats van doorloopt. Er is geen verkeer
meer, behalve wandelaars en er beginnen lelijke drainagepijpen in het wegdek te
verschijnen. Het blijft warm.Dan houdt de weg op. Het loopt verder over stenen die
duidelijk geen asfalt zijn en die niet bedoeld zijn om op te fietsen, maar eerder om
banden lek te prikken. Ik besluit even door te rijden. Het was verdorie een gele weg!
Niet een fokking Strade Bianche.
Maar het houdt niet op. Op een gegeven moment moet ik afstappen omdat het te
ruig wordt. Ik moet omdraaien. Ik heb de neiging mijn fiets doormidden te breken
uit pure frustratie. Eventjes dan tenminste. Tot ik me bedenk dat ik dan naar de camping zou moeten teruglopen.Eenmaal terug in Zoppe merk ik dat mijn eerste bidon
bijna leeg is. Dit is duidelijk de mooiste dag die we in de Dolomieten gehad hebben,
maar in Italië fiets ik liever met koeler weer. Zwaar bewolkt ofzo. Helaas betekent
bewolking in de Dolomieten bijna altijd regen. Er is nog een eind te gaan. Eerst naar
beneden. Gelukkig gaat dat sneller dan omhoog. De afdaling blijkt nog best link
met matig wegdek en af en toe de schaduw van bomen waardoor scheuren minder
zichtbaar zijn. Als je alles nou netjes kon zien en geen tegenliggers had, zou je er
kunnen doorrijden. Eenmaal onderaan zoek ik het beste afstekertje op. Het gezoek
daarnaar nam ongetwijfeld meer tijd in beslag dan gewoon direct naar de hoofdweg
rijden. Maar goed.
Die Staulanza weer op. En die afdaling was zo lang. De klim was een martelgang.
Zwaar. Steil. Bloedheet. En lang. De Stelvio was ook lang, maar die heb ik in de koelte
gedaan. Mijn overgebleven bidon, mijn enige soelaas. Afstappen helpt niet anders
dan dat het de voeten afkoelt. Stilstaand zweet je net zo goed. Er moet doorgetrapt
worden. Dat gaat onder die omstandigheden bijna niet. Ik klim nu al best lang. Maar
ik weet het. Het laatste dorpje moet nog komen. In dat laatste dorp zie ik geen plek
om gratis water te tanken. Betalen ervoor ga ik niet doen. Bovendien, hoe ver kan
het zijn? Als mijn benen wat beter waren reed ik zo die laatste 400 meter omhoog. Ik
bedenk me dat ik misschien bij een bak voor vee in Zoppe mijn bidons had kunnen
vullen.
De laatste kilometers gaan moeizaam. Fietsen is het niet meer. De trappers draaien
slechts rond door de zwaartekracht. De enige bijdrage die ik lever is het omhoogtillen van mijn benen. Bij een boerderij moet ik geheel gekookt afstappen. Mijn ouders
opgebeld. Die konden me ook niet helpen want ze waren nog niet beneden. Bovendien was het nog maar anderhalve kilometer. Ik stap op en rij door. Gelukkig blijkt dat
ze gelijk hadden. Met een gortdroge keel kom ik boven en kan ik weer naar beneden.
Ik heb geen zin meer om veel te remmen, want beneden is er water. De motorfiets
achter mij haalt me dan ook niet in. En dan is daar de camping.
Het Buitenblad - nummer 5 - jaargang 2011-2012
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MOUNTAINBIKEN IN NEPAL - Mart Reiling
Kijkend naar de wereldkaart
leek mij (Mart R) en mijn reisgenoot (Xander V), Nepal
wel een mooi land. Voor een
schamele 650 euro word je
tot Delhi gevlogen (hoofdstad India), waarna het twee
dagen reizen is tot Kathmandu (hoofdstad Nepal, kan je
ook rechtstreeks heen vliegen). Tip: neem NOOIT een
lokale bus in Nepal, tenzij je in
een ravijn wil eindigen.
Aangekomen in Kathmandu hadden wij het plan een trekking te gaan doen, echter
het was Monsoon. Wandelen werd afgeraden, tenzij we zin hadden om halve dagen
in de regen te lopen en waarschijnlijk nog geen witte berg te zien ook. Niet dus.
Het alternatief? Mountainbiken! Meer kilometers in minder tijd en als je niet te laat
vertrekt hou je het 9 van de 10 keer nog droog ook. Onze lonely planet adviseerde
ons een stuk of 10 mountainbike organisaties, uiteraard namen wij de goedkoopste
en dat hebben we geweten ook. Hoewel ons 21-jarige gidsje er uit zag als een echte
Nepalese berggeit, bleek hij bij hellingen boven de 15% de voorkeur voor lopen te
hebben. En dan moet je net in Nepal zijn, waar men 15% omhoog waarschijnlijk een
afdaling noemt en het woord ‘asfalt’ niet in de Nepalese de Van Dale voorkomt.
0
En zo klommen wij de eerste uren van de eerste dag langzaam een meter of 600
omhoog, door het Shivapuri Nagarjun National park. Een beetje afhankelijk van je
evenwicht en klimcapaciteiten zijn er stukken die je lopend omhoog zult moeten,
maar 80-90% van de wegen omhoog waren te befietsen. Voor de klimgeiten onder
ons een heerlijke kuitenbijter waar geen eind aan komt. Na deze toch wel slopende
klim kwam de afdaling. Dan blijkt de Himalaya toch wel wat anders te zijn dan de
Utrechtse heuvelrug. Voor wie nog nooit gemountainbiked heeft misschien iets te
veel van het goede, maar voor zij met een beetje ervaring op nopjesbanden, genieten geblazen! Mooie singletracks, gladde rotsen, hoge stenen, scherpe bochten en
drijfzand (ja, drijfzand, maar dat merk je vanzelf als je je fiets en benen ineens voor de
helft kwijt bent.) maken het feestje compleet.
Al snel bevonden wij ons bij het eerste hotel, waar de gids nog nooit zo vroeg was
geweest. Nadat ik hem een foto van ik op een racefiets in Domrenner shirt liet zien
luidde de vraag of ik gele truidrager was geweest in de Tour de France(geen grap).
Zo goed was onze gids (net als z’n Engels).
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MOUNTAINBIKEN IN NEPAL - Mart Reiling
Voor 2 euro p.p. brachten we de nacht door in een hotel in het national park (normale
Nepalese prijzen). Slangen, apen en knalblauwe vlinders zo groot als je hand passeerden ons al zittend op het terras, met de beentjes omhoog en in mijn rechterhand een
glas Everest-Beer. Een geslaagde dag.
De volgende dag begon met weer zo’n afdaling, heerlijk als je net wakker bent. Vervolgens rijd je een tijdje over het Nepalese ‘platteland’, met eindeloze rijstterrassen
en ontelbare gehuchtjes. Daarna volgde een klim richting Nagargot (2300 m), die nog
steiler was dan de klim van de dag ervoor. Met een graadje of 35 en de zon pal op je
hoofd is goed insmeren wel aan te raden (minimaal factor 130). Zwoegend. Nagargot
schijnt de op een na mooiste zons - op en ondergang te hebben van deze planeet,
perfect zichtbaar vanuit ons houten chaletje op de top van de berg. Op een goede
ochtend is Mount Everest zichtbaar. Helaas voor ons was het die ochtend zo mistig
dat zelfs vanuit Utrecht de Mount Everest nog beter zichtbaar moet zijn geweest.
En dus volgde onze laatste dag, lekker afdalen en fietsen over de 5-baans snelweg
richting Kathmandu. Nooit meer zeuren over het verkeer in Utrecht.
Na drie geweldige dagen rest de vraag, wat kost zo’n geintje? Gids: 40 euro per dag.
Fiets (Trek, alivio afgemonteerd rock shox voorvork): 10 euro p.p.p.d. Eten (2-3 euro
voor flinke maaltijd), drinken (30 cent voor halve liter cola) en slapen (2-6 euro pppn).
Valt mee dus.
Ook mountainbiken in Nepal? Tip: reis naar Pokhara en doe de 6-8 daagse mtb tocht,
Annapurna Circuit in het voor of najaar, en kijk uit over de Himalaya toppen van boven de 8000 meter! Ik kom ooit terug!
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INDEKKEN...
Tandje Hoger verzamelt op www.indekken.nl verzamelt excuses na een teleurstellend resultaat in de koers of tijdens training. Het buitenblad zocht de mooiste uit. Ter inspiratie, als het een keertje tegenzit.

“Ik had echt te weinig water bij me”
“Er stonden opeens 100 wielrenners stil op de weg met een ander rugnummer. Toen dacht ik dat ik ook moest stoppen”
“Ik moest niet lossen, maar ik wilde
gewoon in mijn zones trainen.”
“Het parcours is niet selectief genoeg”
“Ik heb slechts een Cervélo P3 en
geen P4”
“Afgelopen zondag hebben m’n
benen me vertelt dat ze toe zijn aan rust...”
“Deze intensiviteit past niet binnen mijn trainingschema”
“Ik hoef niet voorin te zitten, trainen kan ook in de mongolenwaaier”
“Ik verloor mijn pompje, en jullie wachten niet!”
“Ik heb vanmiddag ook al getraind”
“Ik ben toerder geworden”
“Als die valpartij er niet was geweest was top 10 zeker goed haalbaar”
“Als jullie gewoon 50 km/u gemiddeld gereden hadden, had ik gewoon in
mijn ritme kunnen komen en zouden jullie moeten verzaken”
“Ik heb vanochtend nog met een biertap lopen sjouwen”
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INTROKAMP - Willemien van den Hout
Geen ontgroening, wel staand eten uit een doos, geen kilometers lange bergen,
wel steile heuveltjes, geen zwoele warme nachten, wel knus naast elkaar liggen
in kleine koepeltentjes. Een korte impressie van het Domrenner Introkamp begin
september.

Vrijdagochtend vertrok de ochtendgroep vanuit een regenachtig Utrecht.
Nog voordat de tenten en slaapzakken
in de auto lagen waren enkele leden al
geheel verregend. En buienradar voorspelde niet veel beters voor de rest van
de dag. Buien trokken van Friesland
recht naar beneden, richting Limburg.
Ik begon te denken dat het aanvankelijk zonnige, gezellige introkamp zou
eindigen in een fiasco! In mijn hoofd
vormden zich beelden van koude natte
tenten, vochtige slaapzakken, doorweekte wielerkleding, nat wegdek, lekke
banden, valpartijen, een gebroken Eddy (zie foto), gillende sirenes… En tot slot
beelden van nieuwe leden die per direct hun lidmaatschap opzegden vanwege
al deze ellende.
Maar deze doemgedachten bleken geen waarheid. Tegen de avond stopte de
regen, brak de lucht open en kon de eerste groep vertrekken. Enkele Domrenners bleven achter op de camping, waaronder ikzelf, want er moest natuurlijk
ook gekookt worden (en daarbij waren de zojuist geschetste beelden van het
natte wegdek en valpartijen nog niet uit mijn hoofd verdwenen…). Deze avond
stond er overheerlijke pastasalade op het menu. Bij gebrek aan pannen werd er
gebruik gemaakt van kartonnen dozen om de pasta in te serveren. Zonder ons af
te laten leiden door het kartonnen fenomeen, genoten wij van de rijke smaak van
de pasta, die ons moest voorzien van een goede bodem voor de volgende dag.
De zaterdagochtend begon anders dan vrijdag, gelukkig. Na een nacht heerlijk
geslapen te hebben werd ik wakker met het zonnetje. Snel ontbijten, wassen,
omkleden en daarna beslissen met welke groep er meegefietst zou worden.
Tegen een uur of 11 werd het stil op camping Schoonbron. De vier gevormde
groepen verlieten de camping om te beginnen aan mooie tochten. Zo werd er
een lange tocht door Duitsland, Belgie, en Nederland gemaakt, werd er de route
van de Amstel Gold Race gereden, reden de ‘die hards’ voornamelijk veel steile
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INTROKAMP - Willemien van den Hout
klimmetjes en reden de meeste dames een iets mildere tocht. Aan het eind van
de dag had iedereen 80km of meer op de teller staan en aardig wat hoogtemeters in de benen. Het werd dus weer tijd voor een stevige pastamaaltijd,
wederom geserveerd in de kartonnen doos. Niet alleen moesten de koolhydraten aangevuld worden na de zware fietstocht, ook werd er een stevige bodem
gelegd zodat er in de nacht gedanst en gesjanst kon worden in Valkenburg.
Zondag, de laatste dag begon misschien nog wel beter dan de zaterdag. Mijn
telefoon voorspelde nóg beter weer dan zaterdag. Zon en een temperatuur
van ongeveer 22 graden. Heerlijk weer dus om een pauze in te lassen zodat
het heerlijkste ijs van Limburg geproefd kon worden. Na deze stop werd wijselijk besloten rechtstreeks en in rustig tempo terug te keren richting Camping
Schoonbron. De hoeveelheid ijs
die verorberd was liet misschien
ook niet anders toe.
Tenten werden opgeruimd, tassen ingepakt, het veld schoongemaakt, auto’s ingeruimd,
het einde van Introkamp 2012
kwam in zicht. Echter, niet onvermeld mag blijven dat dit alles gebeurde na heerlijk in het
zonnetje gezwommen te hebben in het zwembad op de camping.
Wat een afsluiter na die onaangename start! Ondanks dat het kamp niet zonder valpartijen, lekke
banden en natte kleding is verlopen, waren mijn
doemgedachten van vrijdags geheel onterecht.
Wat begon als fiasco eindigde in een gezellig,
zonnig, intensief Domrenner Introkamp, waarin we
weer veel nieuwe leden hebben mogen begroeten.
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BB DOET...Annemiek Bogaard - Maikel van Steensel
De 5e september. Een woensdag. Langzaam kruip ik uit het zwarte gat dat
zich jaarlijks meester over me maakt zo vlak na het introkamp. Een kamp
waar we Annemiek leerden kennen en ‘s avonds voor naar de Ampèrestraat
zouden afreizen om om 18 uur aan te schuiven voor “het BB doet”. Om de
wereldreis die er vanuit Lunetten weldegelijk was meer zin te geven zou ik
van te voren even langs gaan bij Nout die er zowat om te hoek woont. Toen
ik hem echter belde om te zeggen dat ik onderweg was kreeg ik slecht nieuw
te horen: “Ik ben voorlopig nog niet thuis, ik zit nu op de fiets maar ik heb
geen idee waar ik ben. Ik dacht ik sla op weg naar Wijk eens de polder in, dat
had ik beter niet kunnen doen denk ik.”
Ondanks deze valse start bereikte ik samen met Jorik en Willemien keurig
om 8 uur casa di Bogaard. Na één ferme slinger aan de bel werd er open
gedaan. Geschokt stonden we met onze driemans formatie de huisvrouw
aan te kijken. Tot onze grote verbazing was ze 20cm gegroeid, een bril rijker
én had ze lichte baardgroei gekregen in die 3 dagen dat we haar niet meer
hadden gezien. (Het zou ook zo geweest kunnen zijn dat Tim Zwart de deur
open deed omdat die er al eerder was dan wij, maar omdat het verhaal dan
veel minder spannend zou zijn geweest gaan we daar even gemakshalve niet
van uit)
Eenmaal binnen snapte ik de bril, want voor de tv in de woonkamer had je
wel 3 brillen nodig om hem te zien staan, laat staan om er koers op te kijken.
Om een ‘beeld’ te krijgen: omvang stoeptegel. Wat verder op viel in huis waren de theezakjes die dienst deden als behang en de was als limbo. Of ‘was’
er iemand aan het ‘lijnen’ in huis? (Guy: moet ik hem uitleggen?)
De pot schafte vandaag alles uit de AH bonus, want Annemiek moet ook op
de kleintjes letten (heeft voor de verandering niets met Jacco en Willemien
te maken). Zo kregen we Tom Boontjes, aardappelen en kip. “Zelfs in de
Poema scoor je niet zo makkelijk een chicky” liet Jorik optekenen, waarna
hij er aan toevoegde dat dit het gezondste eten was dat hij ooit bij het BB
doet voorgeschoteld had gekregen. Om dit te compenseren werd er door
de kasseispecialist veelvuldig gebruik gemaakt van de fles (Iban) Mayo. Ook
zonder deze toevoeging was het eten van hoog niveau. Mijn bord ging dan
ook sneller leeg dan het zwembad bij ‘Sterren springen’ met terror Jaap op
de duikplank.
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BB DOET...Annemiek Bogaard - Maikel van Steensel
Tijdens het eten probeerde we de gastvrije huisvrouw aan de tand te voelen
over haar wielerkennis. In eerste instantie leken we bot te vangen; “Fietsen
daar moet je bij mij niet mee aan komen”. Maar na wat graven in het geheugen bleek het nog allemaal niet zo slecht als ze deed voorkomen. De ene
na de andere profrenner werd genoemd, Kiserlovski, Hutarovich, Gallopin,
Coppel. Geen enkel probleem. Petje af, helm op.
Na een heerlijk toetje (Cornetto) en een hoop sekspraat vond Willemien het
genoeg geweest (toeval?) en ging naar haar
volgende
belangrijke
afspraak. Vlak nadat ze
weg was werd het een
komen en gaan van
ambulance en politie in
de straat (toeval?). Ondanks dat ze de schijn
natuurlijk tegen heeft
gaan we er maar gewoon vanuit dat er bij
een andere bewoner
van de Ampèrestraat
de stoppen door waren
geslagen (Guy: moet
ik hem uitleggen?) en
zodoende is ontaard in
een vechtpartijtje. Onder het motto “the party must go on” zijn we nog een
aantal uurtjes blijven zitten en bleven de biertjes aangevoerd worden. Licht
onder invloed ontdekten we reeds geconfisceerde zoute stengels van het
introkamp die ons dan ook meteen met enig schuldgevoel werden aangeboden. Dat Annemiek deze dan weer erg sensueel op at is iets waar de manlijke
aanwezigen het nu nog over hebben.
Dat ik uiteindelijk pas na 12 uur weer thuis was zegt veel over de huisvrouw
en mijn mede redactieleden. Het was een érg gezellige avond. Mag ik dat
zeggen? Ja dat mag ik zeggen.
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QUOTES EN WISTJEDATJES
Menno na de finish van de Slag om Norg tegen Umberto Atzori (Team Metec, feitelijk prof): “Rij jij eigenlijk amateur of elite?”
Jorryt: “Traditie is slechts een mooi woord om een gebrek aan creativiteit te
verhullen.”
Jorryt schreeuwt tijdens een bestuursvergadering tegen Jelmer, die het even moeilijk lijkt te hebben op de WC: “Wij gaan door hoor, de bestuursvergadering wacht
op niemand!!”
Jacco tegen Guy toen zijn Strava gevoelens hoog opliepen, omdat hij nog nergens KOM (King of the Mountain) was:
“ik kom jouw berg opzoeken.” (En dus toog Jacco richting Fattenberg)
Suzanne en Anne gaan een rondje fietsen.. Twee corpsballen in een cabrio vragen
waar ze heen gaan. Na dit uitgelegd te hebben, verklaart het stel met een uitgestreken gezicht : “Oh ja, dat rondje rijden wij ook altijd met de caaaaabrio, leuk,
prima te doen”
Anne dekt zich in voorafgaand aan dit rondje: “Ik heb gisteravond wel drank
gehad, het is niet dat ik een kater heb, maar wel een beetje. “
Saskia H dekt zich vast in voor het introkamp: “Ik heb niet zo veel getraind
hoor. Dit is mijn zomervorm”
Yohan: “Er vallen allemaal mieren uit de boom man.”
Maikel: “Wees blij dat er nog iemand op je valt.”
Joël tegen Reinier: “Wat ga je doen?”
R: “Fiets schoonmaken.”
J: “Ik denk dat vuil van de weg jouw fiets mooier maakt.”
Maikel: “... Nelis wil alleen maar neuken.”
Maikel, om zich heen kijkend in een dal in de Eifel: “Hier kom je ook niet ongestraft
uit.”
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QUOTES EN WISTJEDATJES
Reinier is voor het eerstein de Alpen.
Jorik tegen Maikel: “Dan gaan we zo Bankie even ontmaagden. “
Jorryt in de auto naar de Ronde van Delft, nadat hij een bordje met ´Renners´ heeft
gezien: “Renners, pff, coureurs zou er op die bordjes moeten staan”
Jelmer: “Ja inderdaad!”
Suzanne: “Bij welke vereniging rijden jullie ook al weer?”
Joël nadat hij geklopt is door Guy op de Hoogstraat: “Er zit weinig zuurstof in de
lucht vandaag!’
Tim’s telefoon gaat.
“Ik ben populair vandaag........zijn waarschijnlijk mijn ouders”
Edwin: “Beter goede pasta uit een kartonnen doos dan stijfsel uit een mooie
pan (zoals in de ardennen)”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wist je dat:
Vijf Domrenners de Marmotte hebben uitgereden?
Drie Domrenners het bij de
Marmotton hebben gehouden?
Maikel je alles kan vertellen
over het gras op de Galibier?
De Eifel een prachtig en
vrijwel onontgonnen fietsgebied is?
Er nog Domrenner bidons bij
Amber te koop zijn?
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EVEN TUSSENDOOR (2)
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NSK
Op 7 oktober organiseert SKITS het Nederlands studenten kampioenschap wielrennen op het Science Park in Amsterdam Oost.
Voor meerdere categorieën dé kans om je tot nationaal kampioen onder de studenten (HBO en WO) te kronen.
Programma (onder voorbehoud):
Permanence open: 09:00 uur
Heren niet-licentiehouders: 11:00 - 12:00, 42 km (14 rondes)
Dames niet-licentiehouders: 11:01 - 12:00, 30 km (10 rondes)
Dames licentiehouders: 12:15 - 13:30, 42 km (14 rondes)
Sportklasse / amateur: 13:45 - 15:30, 72 km (24 rondes)
Elite / belofte / junioren: 15:45 - 17:45, 84 km (28 rondes)
Huldiging alle categorieen en uitreiken truien: 18:00
Borrel en pastamaaltijd: 18:00 - 21:00
Voor meer informatie zie: http://www.skits.nl/page/nskwielrennen2012/
Inschrijven kan via: http://www.skits.nl/page/inschrijven/

Schrijf je dus nel in!
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