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Waarde leden, 

Voor u ligt alweer het vijfde Buitenblad 
van dit verenigingsjaar. De bloeddruppels 
kleven nog aan de nietmachine, 
de zweetgeur hangt nog rond de 
commissieleden en de tranen hebben 
rijkelijk gevloeid toen bleek dat enkele 
redactieleden weer te laat waren met 
hun kopij. Wij weten dat u al maanden 
zit te wachten op de nieuwe ‘Joost mag 
het weten’ en op Kees’ column, wij 
ook! Gelukkig heeft de redactie onder 
de bezielende leiding van M.Sc. Veken 
toch weer een pittig nummertje weten 
te maken. 

Deze editie:

Een enerverend verslag van Maarten 
‘De Farmaceut’ Deenen over de 
Tijdritcompetitie. Een jaar lang heeft hij 
met Kristian Lievense ziel en zaligheid 
opgeofferd om deze in goede banen te 
leiden. Nu de dagen korter worden en 
alle tijdritten verreden zijn is het tijd 
om de balans op te maken. Wie zijn de 
winnaars en wie hebben er hopeloos 
gefaald.

Doet nieuw lid Anne verslag van haar 
eerste introkamp. 

Beschrijft Sjaak Veken hoe hij nog één 
keer alles uit de kast haalde om de 
Tweelandenkoers te winnen. Ik zal u de 
afl oop niet verklappen, maar het schijnt 
dat hij dit jaar een Tacx heeft gekocht 
om volgend jaar nog beter voorbereid 
aan de start van de Tweelandenkoers te 
staan.

Een artikel over de nieuwe Franse held, 
Romain Feillu. Toen Romain Feillu tijdens 
de proloog van de TDF op een 162e 
plaats eindigde, wist kenner Joris van 
Berkel gelijk dat hier sprake was van een 
zeldzaam talent.

Bovenmenselijk, 240 km door de 
Franse/Italiaanse Alpen op een pakkie 
stroopwafels en Bob Marley. Daniël deed 
het en het zou ons niks verbazen als hij 
alleen maar op zijn buitenblad reed.

Jan Raas, Johan Bruyneel, maar nu ook 
Pavis. Met veel enthousiasme scheurde 

Pavis in zijn ploegleiderswagen dit seizoen 
in menig koers achter de Domrenners 
aan. Hoe hij dit ervaarde leest u hier, in 
het Buitenblad.

‘Prince’ Miguel over doodgaan op de fi ets en 
hoe hij door brother Roger Alvares keihard 
werd genaaid op de Eyserbosweg.

Mark van Manen, over hoe hij bijna het 
NSK had gewonnen, uiteindelijk derde 
werd en hoe hij hier maandenlang als een 
monnik naar deze prestatie toe leefde.

En ‘last but not least’ is Myrte Pfeifer haar 
giraffe kwijt en reikt zij een beloning voor 
degene die hem weet te vinden.

Het was ons dit jaar weer een waar 
genoegen.

De redactie
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Beste Domrenners,

Ondanks dat ik inmiddels niet meer in Nederland aanwezig ben vanwege mijn 
onderzoeksstage schrijf ik toch voor de laatste keer van de voorzitter aka Jeroen’s van de voorzitter aka Jeroen’s van de voorzitter
Punt. 

De laatste maanden voor de ALV waren voor de Domrenner nogal interessant in verband 
met het NSK en de presentatie van het lustrumboek. Hoewel ik beide evenementen 
net heb moeten missen heb ik vernomen dat alles succesvol is verlopen. Hulde aan de 
commissies die zich het afgelopen jaar hebben ingespannen hiervoor. Aan het NSK zal 
ongetwijfeld nog lang gerefereerd worden door de Studenten Wielerverenigingen in 

Nederland en het lustrumboek, tja, daarin zijn alle leden vereeuwigd dus daar kan ik 
alleen over het zeggen dat dit unieke boek een unicum is.

We zouden het bijna vergeten dat voorafgaande van deze maand van grootse 
prestaties nog meer is gebeurd. Er zijn weer verschillende wedstrijden verreden door 
onze licentiehouders en duidelijk is dat de strijdlust nog altijd -ook aan het einde 
van het seizoen- aanwezig is. De voornamelijk heren (waar blijven de vrouwelijke 
renners?) weten goed mee te rijden in het peloton en indien zij toch achter raken is er 
tegenwoordig hulp in de vorm van Pa Vis. Om niet in de Vismobiel te belanden weten 
veel renners toch vaak nog het laatste restje energie uit hun tenen te halen. Bedankt 
Pa Vis!

Komend bestuursjaar zullen er hopelijk weer veel Domrenners zijn die plaats nemen in 
een commissie om zo de vereniging draaiende te houden. Mede door de groei die de 
Domrenner de laatste tijd meemaakt is het ontzettend leuk om dingen te organiseren 
en te regelen. Mocht je dus niet de kans hebben gehad om tijdens de ALV een plekje in 
een commissie te bemachtigen, laat het dan even aan het bestuur weten als je alsnog 
interesse hebt.

Ik wens iedereen veel succes het komend jaar met zijn (sportieve) doelen, ik zal zeker 
nog wat van me laten weten vanaf de andere kant van de wereld. Nog een goede reden 
om het Buitenblad goed in de gaten te houden!

Groetjes,

Jeroen Punt



Advertentie:

Wil jij Utrecht beter leren kennen?jij Utrecht beter leren kennen?jij

Meld je aan als bezorger en ontdek zo de 
mooiste plekjes van de Domstad!

De redactie is op zoek naar enthousiaste fi etsers (m/v) die tegen een 
kleine vergoeding het Buitenblad willen rondbrengen.

Mail naar buitenblad@domrenner.nl
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Er vallen vele dingen te zeggen over 
de tijdritcompetitie 2007. Vergeleken 
met vorig jaar ziet de top er geheel 
anders uit, en we kunnen mooie 
winnaars aanduiden. Echter, een tijdrit 
in zijn algemeenheid gaat niet alleen 
over winnaars. Het gaat hier ook over 
de individuele renner op zich, die een 
strijd aangaat tegen de krachten van 
de natuur. Zelfs met alleen maar al mee 
doen, heb je al iets gewonnen, eigenlijk 
eerder overwonnen, namelijk de strijd 
met jezelf. Er zijn enkele nieuwelingen 
op komen dagen die geweldig hebben 
gepresteerd, en enkele “ik ben al 
langer lid”-leden die fl ink in niveau zijn 
gestegen. Ondanks dat de tijdrit dus in 
competitieverband wordt gereden, is het 
voor iedereen die meedoet dus ook een 
persoonlijke strijd. De strijd met jezelf 
aangaan, dieper dan diep duiken om 
met je laatste krachten over de streep te 
komen. Dat maakt de tijdrit zo mooi. 

Natuurlijk ga ik in dit stuk even bij 
de verschillende prestaties stilstaan, 
maar dat zeker niet alleen. Vechten-
Werkhoven-Vechten, oftewel VWV, voor 
mij op een of andere manier de meest 
intrigerende tijdrit, heb ik even nader 
onder de loep genomen. Waarom dit  
voor mij de mooiste rit is weet ik niet, 
misschien omdat ik exact 10 jaar geleden 
een luttele 3 maanden in Werkhoven 
heb gewoond, waarbij ik dagelijks de 
Achterdijk affi etste naar Utrecht heen en 
terug, door weer en altijd wind. 
Daarnaast ga ik ook nog dieper in op de 
badmutsentheorie, die misschien wel 
meer potentie heeft dan op het eerste 
gezicht doet lijken. 

Maar als allereerst wil ik natuurlijk 
namens de tijdritcommissie, bestaande 
uit Kristian L. en ondertekende, de 
winnaars van het seizoen 2007 van harte 
feliciteren. Dit zijn, Mary Rose Postma bij 
de dames, Mark van Manen bij de heren 
niet-licentiehouders, en Stefan Blom 
bij de heren licentiehouders, van harte 
gefeliciteerd! Jullie hebben de geweldige 
prijzen eerlijk verdiend. Onderaan volgt 
een totaal overzicht van de uitslagen van 
2007.

Om te beginnen bij de dames. Het bleek 
een zeer spannende eindstrijd te zijn 
tussen Mary Rose en Marieke. Beide 
dames hebben 3 tijdritten gefi etst, en 
beide hebben er 2 gewonnen. Bij de laatste 
tijdrit (VWV) deden ze gezamenlijk mee, 
waarbij Mary Rose net 16 seconden sneller 
was en daarmee haar 1e plek veroverd 
heeft. Mooi voor MR, jammer voor M, 
want eerder dit seizoen heeft ze nog wel 
het overall record van de afgelopen 8 jaar 
bij de dames neergezet, en dat is toch ook 
een mooie prestatie! Gefeliciteerd  voor 
de dames dus! Natuurlijk ook fi jn dat de 
andere dames die mee hebben gedaan, 
waaronder de gezusters Pfeifer, met alle 
twee 2 gereden tijdritten, en nog enkele 
dames met 1 gereden tijdrit. Volgende 
keer moeten jullie gewoon wat vaker aan 
de start verschijnen, dan is de kans groot 
dat jullie ook in de prijzen vallen. En zeg 
nou eens eerlijk, wie wil dit niet?

Om dan maar over te gaan naar de heren 
niet-licentiehouders. Hier kan ik kort zijn, 
omdat het eigenlijk maar om twee heren 
gaat, Mark van Manen en Jeroen van der 
Stap. Een enkele keer stonden Robin 

Tijdritcompetitie 2007
- Evaluatie van een enerverende strijd tegen de klok -



van der Kloor en Jasper Hentzen, haast 
verdwaald lijkt wel, aan de start, maar 
ook deze jongens was Mark te snel af. Hij 
heeft 4 tijdritten in z’n pocket weten te 
steken, en is daarmee een ware winner. 
Jeroen, dit jaar voor het eerst bij de 
Domrenner, heeft zich goed geprofi leerd 
bij de tijdritten. 1 maal verscheen hij 
zelfs op zijn stadsfi ets aan de start, en 
reed daarmee de tijdrit alsnog met een 
gemiddelde van boven de 31 km/h. Hij 
heeft een verdiende 2e plaats gekregen. 
We zullen de komende jaren zien wat 
deze Limburgse jongen nog in zijn benen 
heeft zitten. 

Dan bij de heren licentiehouders. Qua 
puntentelling is er een duidelijke winnaar 
aan te wijzen, namelijk Stefan Blom. Als 
je echter naar de tijdritten apart kijkt, 
dan valt meteen op dat Daniel Borst 
steeds maar op een paar seconden na 
de elite-renner voor moet laten gaan. Hij 
heeft hiermee dan zeer wel een 2e plaats 
verdiend. 
De nummer 1 en 2 van vorig jaar, Jop en 
Sander S., moeten het dit jaar doen met 
een respectievelijk 4e en 5e positie. Een 
compleet ander beeld dus, dat belooft wat 
voor volgend jaar. 
Arnold jansen, de nummer 3, heeft als 
enige alle tijdritten verreden. Eigenlijk 
zou dit natuurlijk ook een prijs verdienen, 
maar helaas, volgens het offi ciële 
tijdritcompetitie-reglement is hier geen 
prijs aan verbonden. Bovendien kost dat 
dan weer extra geld, en moet Arnold zich 
als penningmeester een beetje over z’n 
eigen prijzengeld gaan verantwoorden, 
wat de geloofwaardigheid natuurlijk niet 
ten goede komt. 

Zoals eerder beloofd, VWV wat dieper 
uitgelicht. 
Sinds het bestaan van de interne 
Domrenner tijdrit hebben slechts 4 
mensen het gepresteerd om onder de 
18 minuten te rijden, te weten Geert 
Scholma, Jorg van Oostende, Ralph Meijer 
en Stefan Blom, waarbij 2005 het laatste 
jaar is dat onder deze magische grens is 
gedoken. 

Het blijft voorlopig dus echt wachten 
voordat er iemand de tijd van de heer 
Scholma helemaal doet verpletteren. Dat 
wordt een lastige klus aangezien hij toen 
in topvorm was en dat jaar zelfs een 7e

plaats bemachtigde bij de Criquelion.
Voor 2008 zie ik in ieder geval een 5-tal 
potentiële kanshebbers die best eens 
achter bovenstaand rijtje zouden kunnen 
komen te staan, ik noem hier ene:

- Jop van R. (maar dat moet 
hij wel die kratten bier laten 
staan waarmee ik hem 
laatst in de supermarkt zag 
lopen)

- Daniel B. (als hij dat 
brommertje van hem 
eindelijk eens weggooit en 
de fi ets pakt op en neer 
naar De Meern)

- Arney J. (na 
dechargering van zijn 
penn ingmees te r schap 
heeft deze beste jongen 
alle tijd om echt volle bak 
te trainen)

- Mark van M. (als ie nou 
eindelijk eens een licentie 
neemt en z’n co-schappen 
een jaar uitstelt)

- Kristian L. (als ie per direct 
exact hetzelfde eet-, leef-, 
en fi etspatroon als Fabian 
Cancellara aanhoudt.) 

Ik heb hier dus wat namen op papier 
gezet, ik verwacht nu natuurlijk wel dat 
mijn voorspellingen uitkomen. Ik heb 
geen weddenschap afgesloten of zo, 
maar ik wil ook niet helemaal afgaan. Ik 
zal deze personen dus volgend jaar goed 
in de gaten houden.

Om via snelle tijden over te stappen naar 
middelen die dit kunnen bevorderen, stap 
ik zo over naar de badmutsentheorie. 
Wat mij dit jaar opviel bij de tijdritten 
is toch het fi etsen met badmuts. Ik 
heb zelf even lopen fi losoferen over 
de badmutsentheorie. Dit kleine foefje 
verdient naar mijn idee een breder 
publiek, en het buitenblad is daarvoor 
natuurlijk het perfecte middel.
2 heren, te weten G.S. en A.J. waren 
bij de tijdritten vertegenwoordigd met 
een badmuts op hun helm. Gezien beide 
uitvinders een fysische achtergrond 
hebben, moeten de redenen waarom dit 
tot een snellere tijdrit zou leiden denk ik 
ook in de fysische hoek gezocht worden, 
al lijkt puur het psychische voordeel 
natuurlijk ook voor de hand liggend. Maar 
de heren kennende, moet er wel met 
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Als Domrenner kan je geheel gratis en vrijblijvend 
een offerte voor een fi ets laten maken bij

Cycles Dupree

Al jarenlang de grootste sponsor en trouwste supporter

Jean Paul Dupree
Croeselaan 98

Utrecht
030 2932592

(van tevoren afspraak maken)
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harde getallen en feiten worden gekomen, 
voordat er überhaupt over signifi cante 
verschillen kan worden gepraat.

De 1e reden is zonder meer het 
aerodynamisch effect wat verder 
natuurlijk geen uitleg behoeft in 
een studentenvereniging.
De 2e reden is een paradoxale 
reden, en dat betreft de verslechte 
hitteafvoer. Hoe zit dat dan vraag 
je je af.. 

Hiervoor, dat geef ik toe, heb ik de 
computers van beide heren moeten kraken 
om zo achter het ware geheim te komen. 
Inmiddels heb ik me aangemeld voor het 
beste idee van Nederland en ze zeiden dat 
ze me nog zouden terugbellen... Ik heb de 
fan-bus voor naar Hilversum al geregeld. 
Welnu, hier het grote geheim:
De hitte stapelt zich op tussen de 
zogenaamde “three-layer”, bestaande uit 
hoofdhuid, helm en badmuts. Over deze 
fase zou men gerust van het cumulus 
effect kunnen spreken, er worden namelijk 
reusachtige cumuluswolken ontwikkeld en 
de vorming hiervan neemt toe naarmate 
het inspanningsniveau stijgt. Naarmate 
de tijdrit vordert, ontwikkelt zich een 
ware tropische storm in deze three-
layer, die gepaard gaat met ontzettende 
bliksem-stoten. Deze elektrische pulsen 
van de bliksem, waarvan het voltage nog 
eens van bepaald zou moeten worden, 
zijn dusdanig sterk om hun voltage 
over te dragen op de zenuwen van de 
beenspieren, wat vervolgens resulteert 
in een extra-impuls-stimulatie van de 
contractiespieren, waardoor er op volle 
koers kan worden doorgeblaft. Zie hier 

het paradoxale karakter…je zou zeggen, 
je wil afkoelen, maar nee hoor, lekker 
door laten stomen. 
We zullen zien waar dit de komende jaren 
toe zal leiden. Ik stel dan ook voor dat de 
nieuwe tijdritcommissie contact opneemt 
met een triatlon-vereniging, omdat 
triatleten ook vaker met fi etshelmen 
en badmutsen in de weer zijn op een 
of andere manier. De beide heren 
kunnen dan de natuurkundige analyse 
op zich nemen. Ik zelf stel hierbij een 
gerandomiseerde 2 x 2 cross-over study 
design voor, waarbij zo het effect van 
alleen met een badmuts op fi etsen ook 
kan worden bestudeerd.

Kristian en ik hebben met veel plezier 
dit jaar jullie tijden geklokt. We hebben 
ons best gedaan om soms ook nog 
tussentijden te meten indien dat mogelijk 
was, waardoor er extra vergelijkingen 
mogelijk waren. Voor de rest willen wij 
iedereen bedanken die gereden heeft, 
zodat wij niet voor niks met ons klokje 
naast de kant stonden.
We willen de tijdritklokkers voor 2008 
veel plezier en succes wensen, en 
we hopen dat ze vele leden weten te 
stimuleren om zich in een paar minuten 
tijd helemaal kapot willen rijden, om 
maar een mooie tijd neer te zetten. Op 
naar het volgend seizoen. 

Maarten Deenen

Uitslag interne tijdritcompetitie de 
Domrenner 2007:

Dames

NaamNaam PntPnt DeelnamesDeelnames
1.Mary Rose PostmaMary Rose Postma 29,229,2 33
2.Marieke HogendorfMarieke Hogendorf 28,228,2 33
3.3.Kim PfeiferKim Pfeifer 1515 2
4.Myrte PfeiferMyrte Pfeifer 12 2
5.5.Esther KoolenEsther Koolen 10,110,1 1
6.6.Petra StrangerPetra Stranger 99 1
7.Judith DijckerJudith Dijcker 88 1
8.8.Jolien JanssenJolien Janssen 7 1
9.9.Elza KetelaarsElza Ketelaars 4 1

Heren Niet-licentiehouders
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NaamNaam PntPnt DeelnamesDeelnamesDeelnamesDeelnames
1.Mark van ManenMark van Manen 40,440,4 4
2.Jeroen van der StapJeroen van der Stap 3434 4
3.3.Robin van der KloorRobin van der Kloor 99 1
4.Jasper HentzenJasper Hentzen 99 1



Olympische sporters 
helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder genoegen nemen?

TRIAS 
Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Olympisch Steunpunt Midden-Nederland

Kapelweg 10  3566 MK  Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508

trias.fysiotherapie@12move.nl

Heren  Licentiehouders

NaamNaam PntPnt DeelnamesDeelnames
1.Stefan BlomStefan Blom 47,447,4 55
2.Daniël BorstDaniël Borst 41 55
3.3.Arnold JansenArnold Jansen 40,140,1 66
4.Jop van RooijJop van Rooij 32,132,1 4
5.5.Sander SmitsSander Smits 2525 55
6.6.Geert ScholmaGeert Scholma 22 4
7.Matthijs KuipersMatthijs Kuipers 1818 33

8.8.
Danny van den 
Matthijs Kuipers
Danny van den 
Matthijs Kuipers

DeijsselDeijssel 1616 33
9.9.Nivard KagieNivard Kagie 14 33

10.10.Mark GrootMark Groot 12 2
11.Erik van LakerveldErik van Lakerveld 10,110,1 1
12.Peter DouwstraPeter Douwstra 99 33
13.13.Jasper VisJasper Vis 66 33
14.Folkwin HulshofFolkwin Hulshof 4 1
15.15.Kristian LievenseKristian Lievense 4 1



In het eerste weekend van september 
was het dan zover, het introweekend 
stond voor de deur. Een introweekend 
dat al snel geen echt introkamp bleek 
te zijn. We gingen met wel vier nieuwe 
en een hele stoet oud-leden op weg 
naar Schin op Geul in het pittoreske 
Limboland. Mmmm dat zou dus garant 
staan voor een paar dagen afzien voor 
deze beginnende Domrenster…
Nadat we aangekomen waren op de 
camping en de tentjes opgezet hadden, 
zijn we direct een stukje gaan fi etsen 
met de mensen die vrijdagochtend al 
waren vertrokken uit Utrecht. Gelukkig 
hadden we Lexan bij ons en zodoende 
konden we ruim drie uur genieten van 
het mooie landschap. Natuurlijk kwamen 
ook de hotspots aan de beurt en 
zodoende hadden we al snel de Cauberg 
en de Vaalserberg achter ons liggen. 
Het leek Frankrijk wel, en dan spreek ik 
voornamelijk over het gevoel dat ik na 
afl oop in mijn benen voelde… 
De volgende ochtend na het ontbijt, 
vertrokken we in verschillende groepjes 
weer het heuvelachtige landschap in. 
Het zonnetje scheen volop, dus prima 
fi etsweer. Het leuke aan heuvels is dat 
je na het nodige klimwerk ook weer naar 
benden mag en dat was voor mij iedere 

keer weer een heerlijk moment. Maar 
als je eenmaal door hebt hoe je in het 
wiel moet fi etsen, blijkt al snel dat je 
dan als het ware meegezogen wordt en 
het allemaal wat makkelijker is om het 
vol te houden.
s’Avonds werden ervaringen uitgewisseld 
en werd er bij gekletst onder het genot 
van een Limburgs biertje, maar al snel 
lagen de meesten in hun tentje te 
slapen.
Zondag was de laatste dag van het 
weekend en na een wederom groots 
ontbijt, vertrokken we weer in groepjes 
om te gaan fi etsen. Dit keer was het aan 
Nivard om mijn groepje door Valkenburg 
en omgeving te leiden. Aangezien we 
al de nodige kilometers en heuvels in 
de benen hadden zitten, besloten we 
het die laatste dag wat rustiger aan te 
doen. Maar ach, je bent een Domrenner 
of niet, dus vandaar dat we al snel op 
de Koningsberg zaten en als fi nishing 
touch nog even de Keuteberg deden. 
Nou ja, die laatste heb ik nog even voor 
het volgend introkamp bewaard. Want 
dat ik overtuigd ben van het feit dat 
wielrennen leuk is, dat staat nu vast.

Anne van Luijtelaar
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Domrenner Introkamp

-Vluchten voor de ALV-

Wat de voorzitter kan...

Kunnen wij beter
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Verjaardagen

Wij feliciteren:

November
03 Aukje Koopmans (1981)
05 Chris Ridderbos (1983)
10 Joris van Berkel (1983)
10 Joeri Zandvliet (1988)
14 Matthijs Kuipers (1986)
14 Anglique Wammes (1984)
22 Jeroen den Hamer (1976)
23 Pieter Crucq (1982)
25 Chris Donswijk (1984)
30 Roel Rink (1981)

December
01 Tjalling Reijmer (1988) 
02 Jasper Vis (1985)
03 Esther Koolen (1983)
04 Eline van Baal (1987)
11 Martijn Mensink (1978)
11 Joost van Helvert (1979)
14 Jan Maarten de Heer (1982)
16 Jan Willem van der Paauw (1981)
16 Karen Oud (1986)
31 Yvette Ruyters (1985)



De Tweelandenkoers 

Het afgelopen weekend reden de profs de 
Ronde van Lombardije. Het is traditiegetrouw 
de laatste klassieker van het wielerseizoen 
en wordt vanwege de invallende herfst de 
“koers van de vallende bladeren” genoemd. 
Een overwinning in deze koers telt, en ieder 
jaar halen de renners nog één keer alles uit de 
kast. Dit jaar mocht Cunego zich de terechte 
winnaar noemen. 

Wat voor de profs de RvL is, is voor 
de amateurs de Tweelandenkoers. Omdat 
in Nederland de herfst sneller intreedt dan 
in Italië, wordt deze laatste klassieker al 
halverwege september gereden. Het is een 
koers van 130 km, die start en fi nisht in het 
Brabantse Someren-Eind. De Tweelandenkoers 
dankt zijn naam aan het gegeven dat de route 
deels over Belgisch grondgebied loopt. Het is 
ogenschijnlijk een eenvoudige route, vanwege 
het goede wegdek en de weinige bochten. 
Toch kent het parcours vele valkuilen, in de 
vorm van drempels, wegversmallingen en 
rotondes. Daardoor zijn er ieder jaar weer 
valpartijen, waardoor verschillende sterke 
deelnemers vaak vroegtijdig uitgeschakeld 
zijn. Een bekend voorbeeld is onze eigen 
Joris van Berkel, die in de editie van 2006 
gelanceerd werd in een fuik van wielen. Hij 
maakte een mooie salto maar zag desondanks 
zijn winstkansen met 180 graden draaien. 

De Tweelandenkoers wordt onder de 
renners ook wel de “koers van de vallende 
eikels” genoemd. Dit slaat niet op de 
bovengenoemde valpartijen, maar heeft 
betrekking op de eikels waarmee grote 
delen van het parcours bezaaid zijn. Deze 
langwerpige eikels zijn afkomstig van de 
Zomereik, een boomsoort die in het zuiden 
van Nederland veel langs de wegen te vinden 
is. De eikels op het wegdek vormen geen 
gevaar voor de wielrenners, maar hebben 
wel de neiging hard weg te schieten wanneer 
ze onder een rennerswiel komen. Voor de 
renner zonder oogkleppen levert dat grappige 
taferelen op, zowel voor het oog als voor 
het oor. Sommige eikels schieten met grote 
snelheid weg, en vliegen dan hard zijwaarts 
door het peloton. Hier en daar wordt een 
frame of wiel geraakt, “plok” of “pling”, 
afhankelijk van het materiaal. “Plak” is te 
horen wanneer een eikel op een been of bil 
beland, vaak gevolgd door een “au” of “oei” 
van de getroffen renner. 

Ikzelf ben gelukkig nooit door een eikel 
geraakt, evenmin ben ik ooit gevallen. Dat 
heb ik niet te danken aan mijn behendigheid 

of stuurmanskunst; het is puur een 
kwestie van geluk. Ik zie het vallen 
in de koers als een loterij. Iedereen 
in het peloton bezit een kaartje 
voor de loterij. Net als in de echte 
wereld zijn er altijd mensen die in 
de prijzen vallen, meestal mensen 
die het niet verdienen. Soms valt 
de jackpot en knalt een renner zo 
hard tegen de grond dat hij maanden 
is uitgeschakeld. Ik speel al drie 
opeenvolgende jaren trouw mee 
maar heb vreemd genoeg nooit 
prijs. Dat doet me denken aan de 
eerder genoemde Joris van Berkel. 
Hij koopt al jaren iedere maand een 
Staatslot, maar heeft nog nooit een 
noemenswaardig bedrag gewonnen. 
Misschien moet ik maar eens een 
Staatslot kopen…

Enfi n, de Tweelandenkoers, 
een bijzondere wedstrijd dus. In de 
ochtend van de 16e van september 
stonden er weer een aantal dappere 
Domrenners voor vertrek op de Ina 
Boudier Bakkerlaan. Te weten Jasper 
Vis, Geert Scholma, Arnold Jansen, 
Matthijs Kuipers, Daniel Borst, Peter 
Douwstra en ondergetekende. Peter 
Douwstra rijdt normaal gesproken 
voor de Utrechtse vereniging “Het 
Stadion”. Het kan trouwens ook “De 
Volharding” zijn, ik haal die twee altijd 
door elkaar. Voor deze gelegenheid 
had Peter echter zijn gebruikelijke 
shirtje thuisgelaten en het tricot van 
de Domrenner geleend. Hij zag er 
direct een stuk sneller uit en kon als 
gevolg verscheidene complimenten 
oogsten.   

Behalve de Domrennerploeg 
was er ook een oud-Domrenner van 
de partij, de welbekende Danny van 
den Deijssel. Zijn wielerpakje draagt 
weliswaar de schimmelgroene kleuren 
van Eemland, zijn hart is nog altijd 
van het zuiverste Domrennergeel. 
Ook hij stond klaar op de IBB en 
stelde als vanzelfsprekend zijn auto 
beschikbaar. Naast de wielrenners 
waren wederom de ouders van 
Jasper Vis present: Pa & Ma Vis. 
Ondanks de ietwat teleurstellende 
prestaties van hun oogappel laten zij 
zich niet weerhouden keer op keer 
weer mee te gaan. En het blijft niet 
alleen bij het vervoer van en naar de 
wedstrijd; Pa en Ma Vis rijden ook 
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nog eens de hele koers in de volgauto 
achter het peloton. Werkelijk waar een 
aanwist voor de Domrenner!

Maargoed, het vervoer naar 
Someren-Eind, de inschrijving 
en het warmrijden verliep zonder 
noemenswaardige bijzonderheden. Al 
gauw was het 13:00 uur en stonden 
de eerdergenoemde helden samen met 
151 andere renners zenuwachtig aan de 
start. Een start in een klassieker begint 
altijd met een “geneutraliseerde start”, 
wat betekent dat de eerste kilometers 
nog niet voluit gereden mag worden. 
Pas wanneer de vooroprijdende auto het 
sein geeft is de koers open en schiet het 
peloton vooruit. Die geneutraliseerde 
start wil niet zeggen dat je ontspannen 
kan rijden. Het is belangrijk om direct 
vóór in het peloton te zitten, wat erg 
lastig is als 159 anderen dat ook willen. 
Er wordt geduwd, afgesneden en vooral 
veel gescholden. Men haalt de vreemdste 
manoeuvres uit om vooraan een plekje 
te bemachtigen. Geert Scholma is de 
enige Domrenner die deze techniek tot 
in de puntjes beheerst. Ongeacht zijn 
startplaats is hij altijd in een mum van 
tijd voorin te vinden. Op de heenweg 
probeerde hij mij nog de natuurkundige 
theorie achter deze techniek uit te 
leggen, maar daarvan is uiteraard weinig 
blijven hangen. In de Tweelandenkoers 
kwam er naar mijn inzicht ook weinig 
natuurkunde bij kijken, want de heer 
Scholma beukte gewoon door het gras 
in de berm naar voren. Helaas verloor 
hij bij deze actie wel een bidon. Ikzelf 
verloor enige tijd later ook een bidon 
toen ik over een drempel reed. 

Het verliezen van een volle bidon in 
een klassieker is een aderlating, omdat 
het water wat je vooraf mee kan nemen 
nauwelijks voldoende is voor de hele 
wedstrijd. Ik durfde het niet aan om bidons 
te gaan halen in de volgauto, uit angst 
om daarna met volle bidons het peloton 
kwijt te raken. Geert had daarentegen 
betere benen die dag, en liet zich wel 
terugzakken tot de ploegleiderswagen. 
Daar kreeg hij 2 verse bidons aangereikt 
door Ma Vis, en alsof het niks was reed 
hij vervolgens weer het gat dicht naar 
het peloton. Jammer genoeg verloor hij 
hierbij wederom een bidon, waardoor ik 
nog steeds maar één bidonnetje had. Ik 
legde me neer bij de situatie en nam me 
voor iedere vijftien minuten slechts twee 

slokjes te nemen. 
De 36e editie van de Tweelandenkoers 

kende vervolgens een bijzonder verloop. 
Keer op keer vonden er demarrages plaats, 
maar door attent reageren van met name 
de Domrenner lukte het niemand om 
daadwerkelijk te ontsnappen. Pas na een 
kilometer of veertig ontstond er een kleine 
kopgroep, met daarin zowel Geert Scholma 
als Danny van den Deijssel. Wat een luxe! 
De overige Domrenners wisten wat hun te 
doen stond en reden in het peloton geen 
meter meer op kop. De voorspong van de 
koplopers liep hierdoor gestaag uit. Het 
peloton was niet bij machte de koplopers 
te achterhalen, waardoor er een gelaten 
ontspannen sfeer ontstond. Er werd 
nauwelijks gescholden en hier en daar 
konden renners zelfs een grapje maken. 
Tekenend voor de situatie was wel dat er 
over de hele koers geen enkele valpartij 
heeft plaatsgevonden, een unicum in de 
historie van de Tweelandenkoers. 

Toch verliep de koers uiteindelijk 
minder voorspoedig dan het zich 
aanvankelijk liet aanzien. Jasper Vis moest 
al vrij vroeg in de koers opgeven, omdat 
de tempowisselingen achterin het peloton 
hem te veel werden. In de wielerwereld 
noemt men dit het “harmonica-effect”, 
wat er op neerkomt dat de renners voorin 
het peloton veel harder door de bochten 
kunnen dan de renners achterin. Iedere 
renner remt lichtjes af voor zijn voorganger, 
wat soms betekent dat de renners in de 
laatste posities bijna stil staan voor een 
bocht. Het kost onnoemelijk veel kracht 
om na de bocht weer op te trekken en 
weer in het oorspronkelijke tempo te 
komen. Desondanks wist Jasper deze 
krachtenverslindende positie relatief lang 
te behouden, waardoor hij gelukkig toch 
met een positief gevoel kon terugkijken op 
de race. 

Na Jasper was Arnold Jansen 
de volgende ongelukkige. Arnold lijkt 
een patent te hebben op bijzonder 
materiaalpech; kapotte velgen, losse 
snelspanners of een kat tussen zijn spaken. 
Nooit eens gewoon een lekke band. Ditmaal 
was de bedrading van zijn kilometerteller 
de boosdoener. Het voorwiel liep aan en 
Arnold was genoodzaakt te stoppen om 
het euvel te verhelpen. Het peloton zag hij 
daarna niet meer terug.

Daarna was ik aan de beurt. We 
waren inmiddels op de plaatselijke omloop 
in Someren-Eind beland. Na pakweg 100 
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km rijdt het peloton hier nog een drietal 
rondes, en traditiegetrouw ligt hier het 
tempo aanzienlijk hoger. Dit komt volgens 
mij omdat in het peloton altijd een aantal 
paarden rondrijden. Spreekwoordelijke 
paarden welteverstaan, die zogezegd 
de stal ruiken en er daardoor nog een 
schepje bovenop kunnen doen. Maar wat 
mij betreft waren het ezels, want door 
mijn rantsoen van twee slokjes water per 
kwartier waren er geen schepjes meer 
over. Nog even lukte het me om voorin 
het peloton te komen, maar toen de wind 
alles op de kant werd het me teveel en 
moest ik het peloton laten gaan. Gelukkig 
werd ik snel opgevangen door Pa en Ma 
Vis, die mij vanuit de volgauto een volle 
bidon toestaken. Zelden heb ik zo genoten 
van een bidon met lauw water. Mijn 
teleurstelling verdween als sneeuw voor 
de zon en fl uitend vervolgde ik mijn weg 
naar de fi nishplaats. 

Daar nam ik plaats tussen het 
toegestroomde publiek. Met nog twee 
rondes en anderhalve Domrenner in de 
kopgroep wachtte mij een spannend 
en interessant schouwspel. Ook de 
overgebleven Domrenners in het peloton 
zouden nog een mooie klassering in de 
wacht kunnen slepen. Helaas verliep alles 
anders dan ik verwachtte. Al gauw werd ik 
namelijk vergezeld door Matthijs Kuipers. 
Ook hij was opgebrand. Zoals afgesproken 
had hij zich van meet af aan opgeofferd 
voor de kopmannen, waardoor de laatste 
kilometers net iets te lang waren. 

Daarna volgde de ene tegenvaller 
op de andere. De kopgroep passeerde de 
fi nish, zonder de heren Geert Scholma en 
Danny van den Deijssel! De hele koers 
hadden zij voluit op kop lopen sleuren, en 
nu werden zij het slachtoffer van hun eigen 
dadendrang. De overgebleven koplopers, 
een Belg, een Pool en een Duitser, hadden 
op gewiekste wijze weten te profi teren 
en het gif in hun benen bewaard voor de 
laatste rondes. Bij de goedmoedige Geert 
en Danman was het bordje al bijna leeg, 
waardoor zij onvoldoende bestand waren 
tegen de slinkse tempowisselingen van 
de drie buitenlanders. Gedesillusioneerd 
moesten zij de drie laten gaan, waarna 
ze tot overmaat van ramp ook nog eens 
door het op hol geslagen peloton werden 
ingehaald. 

Achter het peloton stoempte 
ook de volgende tegenvaller voorbij; 
Daniel Borst. Zonder twijfel een van de 

meest getalenteerde renners uit de 
Domrennerploeg, maar vandaag had hij 
zijn talent lichtelijk overschat. Terwijl het 
hele peloton al een versnelling hoger 
fi etste, besloot Daniel op avontuur te 
gaan. Met nog anderhalve ronde te 
gaan was deze soloactie gedoemd te 
mislukken. Toch wist hij maar liefst een 
hele ronde uit handen van het peloton te 
blijven. Weliswaar bleef de voorsprong 
beperkt tot een honderdtal meters, maar 
toch een indrukwekkende prestatie. 
De tol voor deze inspanning werd duur 
betaald, want ook Daniel kon niet meer 
aanhaken in het peloton. 

Daarmee bleef alleen Peter 
Douwstra in het peloton over. Het was 
zijn eerste echte klassieker, en uit angst 
om gelost te worden had hij zich als een 
ware Leipheimer laten meezuigen door 
het peloton. Deze tactiek leverde geen 
spectaculaire verhalen op, maar zorgde 
wel voor de hoogste klassering. Met een 
62e plaats was hij uiteindelijk de beste 
Domrenner in de Tweelandenkoers. 
Danny, Geert en Daniel fi nishten 
respectievelijk op de 73e, 89e en 90e

plaats. In totaal wisten slechts 93 van de 
160 renners de fi nish te halen. De Belg 
Kurt Diels won de sprint in de kopgroep. 
De Pool Piotr Kornafel werd tweede, de 
Duitser Wladimir Gottfried derde. 

We hebben de huldiging niet 
afgewacht, dat doet vreemd genoeg 
niemand bij zo’n wedstrijd. Daarom 
heeft een huldiging bij een amateur-
wedstrijd in mijn ogen altijd een 
troosteloos karakter. Je zou misschien 
verwachten dat de overige renners 
blijven om de winnaars te feliciteren, en 
dan applaudisseren als zij de beker in 
ontvangst nemen. Ze hebben ten slot van 
rekening 130 km lang tezamen gestreden 
om de ereplaatsen. De realiteit is dat er 
haast niemand meer te vinden is, op wat 
enkele familieleden of aanverwanten 
na. De rest staat onder de douche of is 
al naar huis, niemand die het kennelijk 
interesseert. Terwijl de plaatselijke 
notabelen plichtsgetrouw de bloemen 
uitdelen, klinkt op de achtergrond het 
lawaai van stalen dranghekken die 
haastig worden opgeruimd. Een desolate 
bedoening.

Ik begrijp het ook wel. Alle 
renners hebben na zo’n koers namelijk 
één ding gemeen: een ongelofelijke 
drang om onfatsoenlijk veel te willen 



eten. We hebben honger en die huldiging 
kan ons gestolen worden.  Ik schaam me 
er een beetje voor om het te zeggen, 
maar soms vind ik het gezamenlijk eten 
na de wedstrijd het hoogtepunt van de 
dag. Ook de 16e september was zo’n 
dag. Bij de McDonald’s bestelden we 
enorme porties hamburgers en frites, die 
we uiteindelijk thuis bij de familie Vis als 
wilde honden verslonden. Daniel Borst 
won ieders respect door maarliefst vijf 
McKroketten naar binnen te werken. Na 
de haute cuisine van McDonald’s werden 
we ook nog eens verwend met een kom 
overheerlijke groentesoep van Ma Vis. 
Jasper boft maar met zo’n moeder! Moe 
maar voldaan ging ieder vervolgens op 
huis aan. Omdat het de laatste klassieker 
van het seizoen was, bespeurde ik hier 
en daar een lichte melancholie. Ik zag de 

ogen om mij heen en las dezelfde vragen. 
Wanneer zien wij elkaar weer? Wie gaat 
door en wie stopt? Zien wij elkaar volgend 
jaar? 

Het kan echter ook de projectie 
van mijn eigen gevoelens zijn geweest. 
Dat bestaat namelijk ook, dat heb ik ooit 
ergens in een boek gelezen. Ik ga in elk 
geval door, mijn honger is nooit gestild. 
De 37e editie ben ik er bij!

Sjaak Veken
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Bartali, Coppi, Merckx, de wielersport 
legio helden voortgebracht. Zo nu en 
dan staat er weer een nieuwe held op. 
Maar wat maakt een renner tot een 
held? Tegenwoordig blijkt de scheidslijn 
tussen held en huichelaar ontzettend 
dun te zijn. Vinokourov, voor vele 
wielerpassionisten een onbetwiste 
held, is de afgelopen Tour bruut van 
zijn voetstuk gevallen. Dat neemt 
niet weg dat hij in het verleden menig 
wielerhart, harder heeft doen kloppen. 
In een sport als het wielrennen zullen 
altijd weer nieuwe helden opstaan. 
Maar wat maakt een renner tot een 
held? Hier is geen eenduidig antwoord 
op te geven. De ene renner kan een 
held zijn vanwege zijn manier van 
koersen, terwijl hij geen platte prijs 
rijdt. Anderen worden juist bewonderd 
vanwege hun overwinningen, hun 
constantheid, of vanwege de dramatiek 
van hun leven buiten de koers. In deze 
tijden dat wielerhelden massaal van 
hun voetstuk vallen is het nodig om 
te zoeken naar nieuwe helden. Maar 
wat maakt een renner tot een held? 
Iedereen heeft zo zijn eigen helden. 
Je vader, of zelfs je moeder, maar in 
ieder geval is een held meestal iemand 
waar je, je mee kan vereenzelvigen. 
Redactielid Sjaak Veken heeft zijn 
kamer behangen met posters van 
‘Tornado Tom’ Boonen, terwijl Chris 
Ridderbos zijn WC vol heeft hangen met 
foto’s van Mario ‘Il Re Leone’ Cippolini 
en Wouter Caro een lifesize afbeelding 
van Dario ‘Il Torro Di Scandicci’ Pieri 
boven zijn bed heeft hangen. Van mijn 
helden bleven er de laatste tijd niet 
veel meer over, daarom ging ik op 
zoek naar een nieuwe held.

Zaterdag 7 juli 2007, de dag van de 
proloog van de Tour de France. De 
race die in haar lange geschiedenis 
zonder twijfel de meeste wielerhelden 
voort bracht. Er wordt wel eens gezegd 
‘de renners maken de Tour’, maar de 
Tour maakt net zo goed de renners. 
De proloog in Londen, dé ideale plek 

om een nieuwe wielerheld te zoeken. 
Maar wat maakt een renner tot een 
held? Om een nieuwe held te vinden 
hanteerde ik een ietwat vreemde 
selectieprocedure. Voorop stond dat 
het een absolute underdog moest 
zijn. Waar beter kon ik deze zoeken, 
dan bij het nietige Agritubel, een 
ploeg die alleen maar aan de start 
van de Tour mocht verschijnen omdat 
het een Franse ploeg betreft en de 
organisatie van de Tour nou eenmaal 
graag Franse ploegen in de Tour heeft. 
De selectie van Agritubel bestond dit 
jaar uit 6 Fransen en 3 Spanjaarden. 
Spanjaarden winnen doorgaans meer 
koersen dan Fransen dus volgens 
het underdog principe zou ik de 
keuze moeten maken uit deze zes 
Franse renners. Zover had ik mijn 
selectiepoel al ingeperkt tot: Freddy 
Bichot, Romain Feillu, Cédric Herve, 
Nicholas Jalabert, Benoit Salmon en 
Nicholas Vogondy. Op zich allen geen 
onaardige renners. Één naam sprong 
Nicholas Vogondy. Op zich allen geen 
onaardige renners. Één naam sprong 
Nicholas Vogondy. Op zich allen geen 

mij in het oog. Romain Feillu, waar 
had ik deze renner ook alweer eerder 
bezig gezien. Een rondje Googlen 
bracht mij al snel bij zijn tweede 
plaats op het WK voor beloften in 
Salzburg (2006). Daar was hij in de 
sprint geklopt door Gerald Ciolek. 
Absoluut geen schande. Romain Feillu 
was ook nog eens de jongste van 
de ploeg, dus zonder mijn underdog 
principe te verloochenen besloot ik om 
Romain Feillu tot nieuwe held uit te 
roepen. Zoals het een echte underdog 
betaamt, eindigde Romain Feillu 
tijdens de proloog in de achterhoede. 
Op een 162e plaats en 1’14’’ achter 
winnaar Fabian Cancellara. Niet echt 
een heldenprestatie. Maar ik keek al 
uit naar wat volgen zou.

Zondag 8 juli 2007, Le Grand Départ 
du Tour de France, de eerste etappe 
van London naar Canterburry. David 
Millar, in een vorig wielerleven op 
doping betrapte renner van Saunier 
Duval, doet een poging om zich in 

Romain Feillu – De kroniek van een aangekondigde Romain Feillu – De kroniek van een aangekondigde held
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zijn thuisland naar een heldenstatus 
te rijden. Dat zal echter niet lukken. 
Het peloton haalt uiteindelijk alle 
ontsnapte renners weer terug en wat 
rest is een massaspurt. ‘Kangaroo’ 
Robbie McEwen is twintig kilometer 
voor de fi nish nog tegen het asfalt 
gestuiterd, door zijn ploeggenoten 
is hij weer terug naar het peloton 
gereden en weet hij toch als eerste 
zijn wiel over de fi nish te drukken. 
Speciale dank gaat uit naar Leif Hoste 
die hem dwars door het peloton naar 
voren heeft gepiloteerd. De heroïsche 
prestatie van McEwen doet enigszins 
afbreuk aan een knappe 5e plaats van 
Romain Feillu. Maar voor mij is het nu 
al duidelijk, Romain Feillu gaat een 
grote worden. In de daarop volgende 
etappes weet Feillu nog een aantal 
mooie uitslagen bij elkaar te rijden.

  9/7 Duinkerke - Gent 5 
  10/7 Waregem - Compiègne 15
  11/7 Villers-Cotterêts - Joigny 27 
  12/7 Chablis - Autun 179 
  13/7 Semur-en-Auxois - Bourg- 
  en-Bresse 9 
  14/7 Bourg-en-Bresse - Le Grand- 
  Bornand 157 

Helaas, de 7e etappe naar Le Grand 
Bornand, gewonnen door Linus 
Gerdemann, blijkt Feillu zijn Waterloo 
te worden. Patriottistisch als de 
Fransen zijn wordt gedurende etappe 

meerdere malen het lijden van Feillu in 
beeld gebracht. Dan weet ik het zeker, 
Feillu is een held. Wat maakt een 
renner tot een held? Hij moet lijden! 
En Feillu lijdt.

In de Tour was het snel, te snel 
afgelopen met Romain Feillu. Na de 
Tour ben ik hem blijven volgen en 
heeft hij de voorspellingen meer dan 
waar gemaakt. Een overwinning in 
de Tour of Britain en de zege in Parijs 
– Bourges waren na de Tour zijn 
hoogtepunten. Zondag staat Parijs 
– Tours op het menu en ik durf het 
bijna niet te zeggen maar ik heb een 
voorgevoel wie er gaat winnen… 

Profi elProfi el

Voornaam: 
Romain
Naam: 
Feillu
Geboortedatum: 
16/04/1984
Gewicht: 
62 kg
Lengte: 
174 cm
Nationaliteit: 
Frankrijk
Ploeg:
Agritubel

Wachten op hun Buitenblad

En daar betaal ik 10 euro voor!

Dat zullen vast 
lastige vragen 
worden tijdens de worden tijdens de 
ALV...



Sport- & Orthopedische revalidatie

“Van Huis & Van ’t Klooster”

- Fysiotherapie en manuele therapie 

- Expertisecentrum knie & schouder

- Medisch testen en trainen

Catharijnesingel  82    Utrecht,  tel. 030-2317551

Doodgaan.. ik ben verscheidene malen 
gestorven op de fi ets.. Of ik nou alleen 
aan het klimmen/sprinten/hardrijden 
was, het hoe deed er niet toe. 

Doodgaan hoort erbij, waarom, omdat 
ik zo het verschil tussen leven en dood 
voel. Ik kies ervoor om dit te voelen. 
Ik wil dit voelen.
Ik ben een dromer, op de fi ets droom ik 
van sprinten.. alles geven op het juiste 
moment. Het moment kan zo voorbij 
zijn, maar ook een lange lijdensweg 
betekenen… 

Mijn moment (op de fi ets) was ruim 
tien maanden geleden plaats aan het 
begin van Baldwin Street in Dunedin 
(in Nieuw-Zeeland). Baldwin Street 
is de offi ciële steilste geasfalteerde 
straat ter wereld. Het was heerlijk 
weer die dag, een temperatuur van 25 
met een licht briesje en mezelf redelijk 

warmgereden. Het was zo’n typisch nu 
of nooit moment. Voor me was er een 
muur die licht afl iep. Ik begon zoveel 
mogelijk snelheid te maken.

Ooit kreeg ik van mijn broer de tip om 
bij het begin van de Eyserbosweg een 
zo groot mogelijk verzet te draaien om 
snel terug te draaien zodra het klimmen 
begint. Halverwege viel ik stil. Ik heb het 
toen niet gered om alleen fi etsend de top 
te bereiken. 

Ik was net begonnen aan het klimmen. 
Verdomme zeg, het is het alsof 
Baldwin m’n benen stil wil houden. 
Ik kom maar niet vooruit. Ik probeer 
uit het zadel te gaan om meer kracht 
op de pedalen te kunnen zetten. 
M’n achterkant glijdt weg. Ik verlies 
snelheid. Ik ga weer op mijn zadel 
zitten zodat ik mezelf met m’n armen 
mezelf omhoog kan trekken.  Het 
werkt niet, want m’n voorwiel springt 
naar de zon toe. Ik klik m’n linkerbeen 
uit het pedaal omdat ik gestopt ben 
en opzij val. Ik trek mezelf naar een 
woning (vlak gebied) toe om mezelf te 
herstellen van het eerste wapenfeit.
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Doodgaan
-Miguel Alvares-



Het weer heeft zich tegen me 
gewerkt. Het is bloedheet en ik heb 
een hartslag van 190 bpm - volgens 
mij is m’n max. 197. Waarom sta ik 
nu stil? Waarom zit ik niet op de fi ets? 
Waarom volgt mijn lichaam mijn 
geest niet? Wil ik dit wel? Lafaard, je 
denkt al aan opgeven terwijl je niks 
hebt gefi etst. Klik verdomme NU je 
schoenen in de pedalen en fi ets!! Ik 
beweeg in rondjes op de fi ets zodat 
ik nog wat snelheid kan maken.. 
Ronde 2, ik ben er mentaal nog 
niet klaar voor maar ik kruip helaas 
alweer omhoog. Ik zigzag op de weg 
en ben meer met fi tness bezig dan 
met klimmen. Ik geef alles wat er is 
om vooruit te komen. Alles is alleen 
te weinig. Ik heb te weinig snelheid 
om mezelf staande te houden. Dit 
is het steilste stuk van Baldwin, 
het is klimmen of vallen. Opgeven 
of doorgaan. Doodgaan of leven. 
Dit is leven, leef dan verdomme. Ik 
voel dat de lichten uitgaan. Ik stop 
weer omdat ik anders fl auwval. Het 
zweet gutst van mijn hoofd. M’n 
mond staat wagenwijd open en ik 
kan niet genoeg zuurstof inademen. 
Ik wil achterover liggen, genieten 

van de zon, iets kouds waar alcohol 
inzit opdrinken en er m’n dorst mee 
lessen. Ik wil het laten gaan.  Nee!! 
Eerst Baldwin, eerst doorgaan, eerst 
leven. Ik durf omhoog te kijken, het 
ergste is voorbij. Het lichtje gaat 
weer branden, heb ik werkelijk het 
overleefd? Ik krijg geen antwoord, 
alleen stilte. Ik moet omhoog, naar 
de top. Ik herpak mezelf en ga voor 
het laatste gedeelte. Ik denk aan niks 
anders, ik alleen moet fi etsend die 
top bereiken. Nog maar 30 meter, 20 
meter, 10 meter, 0 meter. Ik ben er. 
Ik voel me leeg, lichamelijk en 
geestelijk, maar ik heb het gehaald. 
Ik heb het gehaald!!  Ik heb 
gewonnen…

Later las ik dat het steilste stuk van 
die straat ongeveer 38 % is. Op google 
vond ik er ook het een en ander over 
terug. Voor degenen die foto’s willen 
zien, typ dan eens “steilste straatje 
ter wereld” in. Tevens is er ook wat 
te vinden over Baldwin Street op het 
fi ets forum.

Miguel Alvares
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Beuken op stroopwafels 
Marmotte ‘07 -Daniel Borst-

Het hele fenomeen Marmotte begon voor 
mij tijdens het introkamp in september 
2006. Op weg naar het welbekende Schin 
op Geul vertelde Kristian mij enthousiast 
dat hij deze beuktocht een paar maanden 
daarvoor nog had uitgereden. Mooi werk, 
alleen had ik op dat moment geen fl auw 
idee waar hij het over had. Een toertocht 
van 173 km door de “Franse” Alpen? 
(en niet de Italiaanse..lees verder) 
Euhh bruut?! Goed, Kristians punt was 
duidelijk, deze tocht is gewoon iets wat 
je zeker eens in je leven gedaan moet 
hebben en zo stond op mijn lijstje van 
“things to do” naast onder andere base 
jumpen en een bank overvallen vanaf nu 
ook: de Marmotte rijden!

De animo om met de Domrenner op 
Marmotte-reis te gaan viel tegen, dus 
ik zag het hele plan al in duigen vallen. 
Gelukkig wist Matthijs dat ik graag de 
Marmotte wilde rijden en zo belandde ik 
uiteindelijk in een huisje in de Alpen nabij 
Bourg d’Oisans samen met Matthijs, 
Jentzen, Jeroen, Jolien en haar zus Gaby. 
Bourg d’Oisans is het dorp wat aan de 
voet ligt van de Alpe d’Huez en hier is 
tevens het startpunt van de Marmotte 
gelegen. De offi ciële Marmotte was de 
week ervoor al verreden, maar dit kon 
de pret niet drukken. Elke dag fi etsten 
we met z’n allen een afstand van zo’n 
60 a 70 km en bevochten we de bergen 
voor wat we waard waren. De Alpe 
d’Huez, Les Deux Alpes, noem ze maar 
op. Persoonlijk maakte ik me wel een 
beetje zorgen, want we fi etsten helemaal 
geen grote afstanden en toch was je na 
zo’n dag gewoon helemaal gebroken. Dat 
belooft nog wat, die 173 kilometers.
Hoewel ik niemand mee kon krijgen 
wilde ik het toch gaan doen en na een 
rustdag, waarop Jentzen me de route zo 
goed mogelijk had uitgelegd was het dan 
eindelijk zo ver.

Om half 9 ging de wekker, de dag van 
de waarheid was aangebroken. Voordat 
het huisje tot leven kwam zette ik de 
pan met de overgebleven paella van 
de avond ervoor op het fornuis. Ik 
trok mijn fi etskleren aan en stopte m’n 
regenjas in de achterzak samen met een 
pompje, binnenband, 10 stroopwafels, 

6 mueslirepen, 1 rol druivensuiker, 
telefoon, portemonnee en natuurlijk niet 
te vergeten: de kaart. Goed eten is het 
devies dus ik stouwde m’n kadaver dan 
ook vol met paella tot ik mijn rugwervels 
hoorde kraken. Complimenten aan de 
kok! 

Volgepakt zette ik m’n helm en zonnebril 
op, vulde twee bidons met limonade en 
als laatste haalde ik uiteindelijk één van 
m’n twee trouwe homies voor die dag 
tevoorschijn: m’n mp3-speler, want geen 
Marmotte zonder muziek! 

Inmiddels was het tien uur en begon ik 
de strijd tegen moeder natuur. Ik reed de 
camping af en keek nog even achterom 
naar het huisje. Aan het begin van de 
avond ben ik vast wel weer terug, dacht 
ik..

Ik reed “het rondje” in de tegengestelde 
richting als de offi ciële Marmotte, zodat 
ik de Alpe als laatst nog mee zou kunnen 
pakken. Terwijl de harde en weinig 
subtiele punk uit m’n mp3-speler door 
mijn oren schalde tikten de kilometers 
weg op de vals platte slingerweg richting 
de Col de Lauteret en de Galibier. Het was 
nog frisjes en ik had de armstukken dan 
ook nog aan. De benen voelde goed en ik 
zat in een lekker ritme. Hoewel de muziek 
opgefokt was voelde ik me relaxt en kon 
niks of niemand me gek maken, ik stond 
er alleen voor. Of naja alleen? Al na 10 
km werd ik door een autootje ingehaald 
met daarin drie stokbroden*. Eerst leek 
het of ze doorreden maar plots stonden 
ze op de rem en gingen de alarmlichten 
aan. Doelend op m’n Domrenner-outfi t 
riepen ze “Maillot jaune, maillot jaune” 
en al snel werd een fl esje water uit het 
raampje gehouden. Hoewel ik over de 
stokbroden die ik tot op dat moment had 
gezien weinig positief was vond ik dit wel 
een strakke actie en nam dan ook gretig 
het fl esje aan alsof ik al uren niks had 
gedronken. Ik nam een paar slokken en 
gooide de rest over m’n hoofd. 

Na een kilometer of 40 kwam de Galibier 
in zicht en vol energie begon ik dan aan 
de eerste echte beklimming. Al snel 
kwam ik er achter dat het tempo waarin 
ik reed pure waanzin was en schakelde 
ik niet alleen terug op het binnenblad, 
ik veranderde ook m’n playlist: het 
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werd tijd voor Bob Marley. Dit mede ter 
compensatie voor het feit dat ik geen 
bergverzet heb. Chillend vervolgde ik m’n 
weg omhoog. Het voelde alsof ik door 
de muziek omhoog gedragen werd en 
hoewel de leuzen op de volgekalkte weg 
voor Voeckler en Cunego bedoeld waren 
spoorde het ook mij aan om een tandje 
bij te zetten. Vlak voor de top werd Der 
Jan nog even geroemd en dat deed me 
goed, want mede dankzij hem heb ik ooit 
een racefi ets aangeschaft en daar heb ik 
tot op de dag van vandaag geen spijt van 
gehad.

Op de top was het druk en zodra ik 
m’n jassie aan had vervolgde ik dan 
ook weer snel m’n weg. In de afdaling 
kon ik merken dat de tourkaravaan hier 
binnen afzienbare tijd voorbij zou komen, 
want het zag zwart of beter: wit van de 
campers. Wat een gekte! De kilometers 
tikten lekker rap weg en in Valloire 
aangekomen zocht ik naar een plek om 
water te halen. Al snel zag ik in een tuin 
langs de weg een oude man zitten en in 
mijn beste Frans vroeg ik hem waar ik 
water kon halen, “Oe zje een beetje eau 
potabele krijgen??” En ik hield verbaasd 
m’n bidons op de kop. Hij knikte, wees 
naar z’n huis en  binnen vijf minuten zat 
ik weer opgetopt op m’n kanon. 

Nadat ik in Valloire de kaart had bekeken 
die ik al fi etsend las kwam ik bij de Col de 
Telegraphe. Hier kwam ik goed weg want 
vanaf mijn kant was dit een klimmetje 
van niks. Hier kwam je in een rolstoel 
achteruit zelfs nog omhoog, relaxt! 
Wederom volgde een lange afdaling, 
alleen was de weg nu drukker en werden 
de bochten minder overzichtelijk. 
Ik baande me een weg tussen alle 
scheurende toeristen en nadat ik een 
paar keer m’n leven aan me voorbij zag 
fl itsen kwam ik bij een kruispunt midden 
in een dorp aan dat al niet meer op de 
kaart stond. Shit! Links of rechts? De 
kaart zegt rechtsaf richting Tunnel de 
Frejus, maar m’n gevoel zegt de andere 
kant op. Uiteindelijk ging ik rechtsaf en 
omdat ik veel fi etsers tegenkwam dacht ik 
dat ik goed zat. Hoewel de nummerplaten 
een andere kleur kregen en de mensen 
kleiner en gedrongen werden was ik er na 
30 km fi etsen nog steeds van overtuigd 
dat ik goed zat. Pas toen ik drie Italiaanse 
vlaggen midden in het heuvelachtige 

landschap zag staan en het bijbehorende 
Italiaanse restaurant niet kon vinden 
realiseerde ik me dat ik fout zat. Nadat 
ik vervolgens aan een campingeigenaar 
had gevraagd waar ik ergens was en wat 
de snelste weg was om weer terug op 
de route te komen liet hij me een kaart 
zien van Italie. Hij keek me bedrukt 
aan en zei: “Oh mehn, oh mehn, you 
have a problem and I hope you are in 
a very good shape, you understand?”. 
Ik begreep het en reed als een malle 
terug naar het kruispunt. Linksaf terug 
de Telegraphe en de Galibier over? Nee, 
doorrijden natuurlijk! Dan is het maar 
donker als ik thuiskom, dit was mijn 
eigen fout. 

Het was nu bijna 17:00 uur en na 95 km 
omgereden te hebben stond de teller 
inmiddels op 160 km. Voordat ik me 
kon realiseren dat ik nog wel een stukje 
moest reed ik lek. Lekker is dat, dat kan 
er ook nog wel bij. Ik fi kste m’n band, 
zette de knop in m’n hoofd om en knalde 
op een halfzachte band naar St. Jean 
de Maurienne. Dit was een oersaai stuk 
langs de snelweg, maar dat boeide me 
niet, ik moest door. Ik volgde trouw de 
borden met Col de Croix de la Fer en nam 
zo af en toe een stroopwafel, deze waren 
defi nitely m’n redders van de dag.

Het zwaarste gedeelte van de tocht 
begon toen ik een berg opreed die niet 
op de kaart stond. Frustratie alom, 
waarom stond dit niet op de kaart? 
Zeker voor de Tour aangelegd ofzo? 
Maar goed, terwijl de Berg Zonder 
Naam me langzaam maar zeker aan het 
opvreten was dacht ik maar aan één 
ding: doorbeuken. Eindelijk op de top 
aangekomen in m’n volledig doorweekte 
shirt vulde ik de bidons en vervolgde ik 
wederom m’n weg. Na een korte afdaling 
kwam ik aan de voet van de Col de Croix 
de la Fer terecht. Hij lag er idyllisch 
bij en na een mislukt belletje naar het 
thuisfront om te zeggen dat ik wat later 
thuis zou zijn en of ze alsjeblieft een 
pannenkoek voor me wilden bewaren 
begon ik aan de laatste klim. Dit 
was m’n laatste gevecht, als Jentzen 
tenminste gelijk had. Volgens hem was 
het na deze berg tot aan de camping 
alleen nog maar afdalen dus dat hoopte 
ik dan maar. Met dit in mijn achterhoofd 
peddelde ik meter voor meter omhoog 
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en als een overwinnaar genoot ik op de 
top van het uitzicht en besefte ik me dat 
de pannenkoeken dichtbij waren. Ik trok 
m’n jassie weer aan en liet me in het 
dal vallen als een baksteen. De zon was 
inmiddels achter de bergen verdwenen 
en door de opkomende schemering 
creëerde dit mede doordat er werkelijk 
niemand meer op de weg te vinden was 
een mysterieuze sfeer. Hoewel ik me op 
de weg moest concentreren liep ik in 
m’n hoofd de hele dag nog eens na. Wat 
een bizarre dag was dit zeg. Gelukkig 
kwam ik al snel in Allemont aan waar ik 
me nog even volpropte met de laatste 
druivensuiker die ik bij me had. Ik was 
nu helemaal los, op een half bidonnetje 
water na, De druivensuikerboost liet niet 
lang op zich wachten en zo reed ik op de 
automatische piloot via Bourg d’Oisans 
richting de camping. Op het moment dat 

ik de camping zag liggen was ik gebroken 
en blij. Logischerwijs ben ik de Alpe niet 
meer opgereden en daar baalde ik op zich 
wel van, maar na ruim 11 uur fi etsen en 
iets meer dan 250 kilometer had ik het wel 
gehad en verlangde ik toch echt naar een 
pannenkoek met nutella en kokos en een 
biertje. Alpe of geen Alpe.

Daniel Borst

* Inwoners van FrankrijkFrankrijk en/of bezitters 
van de Franse nationaliteit. 
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Het leven van een beginnend 
ploegleider

-Pa Vis-

Na af en toe te hebben gezorgd voor 
vervoer door het beschikbaar stellen van 
mijn auto met aanhangertje, met Jasper 
als chauffeur ,werd me voor de “Ronde 
van Brabant” gevraagd of ik ploegleider 
wilde worden.
Leek me wel een aardig idee. Ik had geen 
idee wat het in hield.

Dan : de “Ronde van Brabant”.

Fietsen mee en op pad. Daar aangekomen 
stond een grapjurk zonder koersbroek, er 
had nog iemand een lekke band en waar 
de permanence was had ik ook geen idee 
van en wat ik daar moest doen wist ik 
ook niet. Dat werd allemaal opgelost, dus 
opstellen voor de start.
Dan vertrekt het hele spul, en dan begint 
dus de veldslag achter het peloton.
Ploegleiders gunnen elkaar het licht in de 
ogen niet.
Uiteindelijk rijdt iedereen in volgorde 
en zijn we echt gestart. Dan heb ik een 
achterblijver die het tempo niet volhoudt. 
Die spreek je bemoedigend toe, laat hem 
wieberen ,en dan ga je als een speer 
achter de groep aan. Dat levert snelheden 
op van 120 +.
Ben je net bij de groep komt de volgende 
patiënt. Bandje lek. Wieltje erin en 
proberen hem in het zog van de auto 
terug te krijgen. Lukte niet. Lag dat aan 
mij? Heb ik niet doorgehad hoe hard ik 
moest rijden? Moeten we daar afspraken 
over maken?  Dus vaarwel zwaaien en 
proberen weer op de eigen plek terug te 
komen. 
Vervolgens hobbel je achter het peloton 
aan tot de fi nish.

Dan : de “Hel van Brabant”.

Een valpartij een paar km na de start. Daar 
was een Domrenner bij betrokken. Dus met 
de renner achter de auto proberen terug 
te komen. Verkeersbegeleiders waren weg 
en we kwamen op een 80 km weg terecht, 
dat was bloedlink en we hebben de renner 
vaarwel gezwaaid. Toen moesten we weer 
proberen het peloton terug te vinden. We 

hadden nog twee ploegleiders achter ons 
aan en een jurywagen. Met behulp van 
een kaart die Jasper mee had wisten we 
waar we heen moesten. En met de sirene 
en het zwaailicht konden we andere 
weggebruikers van de weg blazen.
Na ca.40 km waren we weer bij het 
peloton.  Veder bleef het die dag rustig.
De tweede dag had een rustig verloop. 
De ploegleider van Rabo had het idee dat 
hij met zijn grote team niet aan de kant 
hoefde voor “de Domrenner” maar daar 
is hij van genezen.
Ook hebben we nog even een tuintje 
omgeploegd om renners de ruimte te 
geven.
Net voor een bocht blokkeerde de 
ploegleiderswagen voor ons de weg. Er 
waren nog renners die terug kwamen 
naar het peloton. Jasper riep, “links is 
gras” meer heb ik niet nodig.
Alleen was het gras het gazon van een 
voortuintje. Jammer dan. Heeft die man 
ook iets te doen.
We hadden ook nog een renner net voor 
een rotonde. We konden niet meer weg 
en weten nu hoe hard het autootje over 
rotondes kan. We kregen duimen omhoog 
van de renner.
Volgens mij hingen we met vier wielen 
boven de grond.

Dan : Someren - Peer - Someren.

Rustige race. We zagen Jasper uitvallen en 
die is daarna in Belgenland verdwaald.
Bij de plaatselijke ronden werd het 
lastig met achterblijvers tussen de 
volgwagens.
Wie zit waar en hoeveel ruimte kan ik 
geven.
Da’s best hectisch.

Dan: Tweelanden-koers.

Redelijk rustig.  Jasper als eerste uitvaller, 
dat zijn we gewend .
Eerste seizoen enzo. Hij doet zijn best.
Vriend Scholma zag kans om bidons te 
komen halen en Arni viel uiteindelijk 
uit met materiaalpech. Sensor van de 
computer zakte af. Kan je voorkomen 
door op de voorvork net onder de 
sensor een eindje tape te draaien. 
Gewoon effe allemaal doen. Verder geen 
bijzonderheden. Allen reed voor ons een 
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jury-wagen met zwaailicht en als die 
voorbij was dacht het overige verkeer 
dat zij op konden rijden.
Werd opgelost door ons zwaailicht en 
sirene maar was af en toe best wel link.

Dan : NCK

Was een best eind rijden. Met de 
aanhanger mag je niet harder dan 80 
km/uur.
Dat is mijl op zeven. Dus ik houd de 
teller op 108 km/uur. Wordt je dan 
aangehouden krijg je gewoon een boete 
en komt de Offi cier van Justitie niet in 
beeld (dat gebeurt pas bij 110 km/uur) 
dus ik lag niet eens zo ver achter. De race 
was voor mij even wennen. Normaal zie 
ik er niets van. Zag er best goed uit.
Af een toe een momentje dat ik dacht 
“dat gaat niet goed” maar verder geen 
problemen.
Wel af en toe met zwaailicht en extreem 
links rijden de tegemoetkomende auto’s 
afbluffen.
Nog even ruzie geschopt met de 
ploegleider van Eemland die vond dat ik 
niet genoeg aan de kant ging. Vervolgens 
deed hij dingen met onze ploeg waarvan 
ik vond dat dat echt niet kon.
De hele ploeg samen over de streep 
gekomen ,heel knap.
Op de terugweg lekker gegeten.

Dan : NSK

Allejeekes vroeg op op zaterdag voor 
mijn doen.
Om kwart voor acht stond ik met drie 
renners voor de permanence. Samen 
met een collega chauffeur. Bij de briefi ng 
had ik niets gehoord wat op de chauffeurs 
betrekking had.
Dus om kwart voor negen gemeld in het 
kamertje en daar was het commentaar 
“je bent wel erg laat “,ga je maar melden 
bij de start.  Daar was ik niet zo blij 
mee.
Collega chauffeur mee en naar de 
start. Daar Sjoerd gevonden en zaken 
geregeld.
Dat moet over een aantal jaren, als wij 
het weer organiseren ,beter.
Dan gaan we weg met:

De dames zonder.:

Daar zat geen gang in en als je toch al 
slaap hebt zoals ik , is dat best afzien.

De heren zonder ging iets beter, maar niet 
echt snel. Ik zag alleen Jasper Henzen 
voor de groep uit. Hij kan dus meer dan 
praten. Had alleen het moment verkeerd 
gekozen.
Volgens Jasper was het moment wel goed. 
Hij werd genoemd bij de fi nish en heeft 
er voor gezorgd dat onze Jasper (Vis)voor 
50% genoemd werd. We kennen hem al 
tig jaar.

De dames-met was voor mij een nieuw 
probleem. Ik heb bijna mijn kind te pletter 
gereden.
Bij de start werd niet gecontroleerd of alle 
motoren en wagens klaar waren.
De boel ging van start ,alleen zonder 
voorrij wagen ,het jurylid zat er nog niet 
in.
Ik was de laatste wagen die weg kon. 
Jurylid ingeladen en in de achtervolging.
Andere wagens voorbij ging nog wel maar 
dan het peloton nog. Het parcours was 
best wel smal.Jasper zag naast het peloton 
twee koplampen in de berm op hem 
afkomen en heeft zichzelf en natuurlijk 
zijn fi ets net op tijd veilig gesteld achter 
een boom.
Toen moest ik nog langs het peloton 
ploegen. Veel toeteren en dringen. Ik ben 
blij dat ik rij-instructeur geweest ben en  
weet wat er met een auto kan, met twee 
wielen in een gladde berm.  Het is gelukt. 
Was wel heel krap. Maar zoals Jasper zegt 
,”pa stapt niet in de auto maar hij trekt 
hem aan zoals zijn jas”.

De heren met :

Ging vanaf de start veel sneller zoals 
verwacht. Eigenlijk verder geen 
problemen.
Behalve dat een motorrijder in discussie 
ging met een tegenligger. Toen was de weg 
volledig versperd. Ik moest toen stoppen 
de motorrijder weg blazen met de sirene 
en weer op sneheid komen. Dat was heel 
krap. Het peloton zit nou nog te hoesten 
Als ik gas geef met de diesel wordt het 
best mistig achter me.
Ook hadden we nog een probleem met 
een hijskraan die met 5 km/uur in ons 
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beeld kwam.
We hadden net besloten om de koers te 
neutraliseren toen hij kon worden afgeleid.
Ik weet niet wie er op die splitsing stond maar 
… hulde.
We hadden minder dan 100 meter over. Leuk 
om voor de koers te rijden.
Anders dan ik gewend was. Drie koplopers 
waarvan er eentje afviel. Mooi om te zien. 
Ik heb weer een dijk van een dag gehad.

Minpuntje
Met heen en weer brengen ben ik ,zonder 
pauze 9 uur achter het stuur bezig geweest 
da’s eigenlijk te veel.  Dus de volgende keer 

langere pauzes graag (over 6 jaar ?). Ik had 
nog maar net even tijd voor “wildplassen”.

Jongens en meiden bedankt voor een 
fantastisch seizoen.

Wat mij betreft ben ik er volgend jaar weer.
Als sponsor. Niet met geld maar met vervoer 
en met mezelf.

Hans Vis  

Beter bekend als

PAVIS
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Gezocht: Nieuwe Redactieleden!!!

Ben jij creatief, kun je knippen en plakken, denk je grappig te zijn, hou 
je van gezelligheid, zoek je nieuwe vrienden, ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging, kun je lekker koken, heb je een knappe zus, heb je een knappe 
moeder, ben je zelf een knappe vrouw, hou je ook zo van koffi e, rook je af en 
toe een sigaretje, kom je wel eens in de Derrick, schrijf je graag gedichten, 
heb je een blonde krullenbol, ben je nu al jaren met je scriptie bezig en 
ben je toe aan iets anders, heb je ook zo’n hekel aan verantwoordelijkheid, 
begin jij de dag met een bordje pasta met basterdsuiker, denk je het beter 
te kunnen dan Rob, El en Paul, ben je idolaat van Tom Boonen, rij je geen 
wedstrijden, maar scheer je wel je benen, stem jij elk jaar weer drie weken 
af op Giro, Tour én Vuelta, weet jij waar Willem Wever woont, heb je thuis 
nog een potje Pindakaas, zou je ook zo graag een Bangbus willen hebben, 
is VDB jouw god, zie je de woensdagtraining als een wedstrijd, weet je de 
F5 button blindelings te vinden, haal je tentamens met een zesje, gaat jouw 
wekker niet voor negen uur, heb je nog een langarmig nietapparaat, vind je 
swaffelen geen hobby maar een way-of-life, dip je Jaap Stam regelmatig in 
een potje honing, denk jij nog steeds dat een Tacx leuk is, wil je een keer 
knuffelen met de Buffel van Tuindorp, een medisch advies van Deenman, een 
biertje doen met Van Helvert, wist jij dat The Prince al terug is uit Nieuw-
Zeeland, heb jij je altijd afgevraagd hoe een beftekkel aan zijn naam komt, 
droom jij van een natte Parijs-Roubaix, stap jij ook af aan de voet van de 
Alpe D’Huez, ben je te mooi om te fi etsen, fl ik je wel eens een Carootje, bel 
jij je beste vrienden regelmatig uit hun bed, neem je het liefst een viertje, 
heb je een vaste-klantenkaart bij de Gutenberg, is de Domrennerborrel jouw 
maandelijkse hoogtepunt, wist je dat een en een twee is, ga jij ook zo ruiken 
van proteïnepillen, zuig je alles uit je duim, klets je maar wat uit je nek, kom 
je nooit verder dan Wijk, kleeft de modder van vorig jaar nog aan je frame, 
heb je altijd al je eigen column willen hebben, ben je geil of wil je een koekje, 
ben je niet links, ben je niet rechts, maar recht door zee, plas jij ook altijd 
in je wasbak, wil je weten wat je met een pompoen kan doen, denk je later 
premier van Nederland te worden, ga je nooit alleen naar huis, heb je ooit 
van Romain Feillu gehoord, denk je elke maand weer dat je de jackpot gaat 
winnen, heb je liever fi etsvrouwen dan vrouwen die fi etsen, ga je regelmatig 
naar de copyshop, rij je op een frame van twee tientjes, ben je goed in het 
imiteren van Paul Jambers, ben je linksdraaiend of rechtsdraaiend, fi losofeer 
je wel eens over de zin van het leven of over dat blonde meisje in de UBU, lees 
jij de Playboy vanwege die goede artikelen, denk je nou echt dat Al Gore de 
wereld wil verbeteren, heb je ooit je veterstrikdiploma op je cv gezet, begint 
jouw scriptie ook met een quote van Homer Simpson, denk je het beter te 
weten dan Joost, heb je altijd al eens op een redactie willen werken, of vind 
je het gewoon leuk om te schrijven dan ben jij geschikt voor het Buitenblad. 
Meld je nu aan als redactielid!

Gezocht: Nieuwe Redactieleden!!!
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Daar stond ik dan, enigszins onwennig 
keek ik in de gapende afgrond voor me. 
Vanuit de verte schreeuwden mensen 
mijn naam, chaos in mijn hoofd, er was 
geen redden meer aan, de derde trede op 
het schavot was heel even mijn domein. 
Heel even was de wereld om me heen een 
waas, was er alleen het gele hout, de drie 
zoenen-van-Nancy, de medaille en het 
zand tussen mijn tanden.

Hoe heeft het toch zo ver kunnen 
komen? Het was een vraag die ik me na 
afl oop van het hele feest een aantal maal 
heb gesteld. Ik kan me de pijn in de benen 
nog herinneren, Sauerland, er lag her en 
der nog sneeuw langs de weg. Met nog 
enkele medevluchters maakte ik tijdens 
het trainingskamp in de Duitse heuvels 
een barre tocht waarbij ik op zowat elke 
heuvel geparkeerd stond. ‘Dit nooit weer’, 
schreef ik met lettergrootte 24 vet cursief 
en onderstreept in mijn geheugen. Vanaf 
toen ging het roer om, de kilo’s moesten 
eraf, de benen moesten sterker en 
conditie mocht ook wel wat hoger op het 
prioriteitenlijstje komen te staan.

Het was ergens in maart dat deze 
gedachte vorm kreeg, de NSK-commissie 
was toen al een tijdje onderweg met de 
organisatie. Het duurde nog een aantal 
weken voordat ik gestaag aan de training 
ging, vier tot vijf keer per week op de 
fi ets, trainingsschema’s had ik nog nooit 
van gehoord, laat staan dat ik op wat 
voor wijze dan ook wist welk uiteindelijk 
doel ik aan het nastreven was. De weken 
verstreken en vulden de maanden tot er 
weer echte woensdagtrainingen verreden 
werden. Vol goede moed toog ik naar 
Olympos om te zien hoe alle arbeid zich uit 
zou betalen, enigszins gedesillusioneerd 
zou ik later weer van mijn fi ets afstappen. 
Domweg kilometers stapelen was 
kennelijk niet genoeg om aan te haken bij 
de Domrennersneltrein.

En hoezeer ik ook verbeten op 
mijn Cube probeerde het laatste wiel te 
houden als het door Arnold / Matthijs / 
Jeroen / Jop / anders, nl. weer eens op de 
kant ging op de dijk, ik voelde nauwelijks 
progressie, alleen maar pijn in mijn benen. 
De sprint was er wel, maar wegrijden is 
heel wat anders dan wegblijven. Tijd om 
dus eens aan te kloppen bij de nestor van 

onze vereniging: Geert. Keer op keer 
kreeg ik al van hem te horen dat mijn 
beentempo omhoog moest om mee te 
kunnen draaien. Telkens weer besloot 
ik daar mee aan de gang te gaan, maar 
na een kilometer of vijf was de 53x14 
al weer gevonden. Het draaide gewoon 
lekkerder op de grote plaat, mijn lijf wist 
niet wat het meemaakte als de cadans 
over de honderd ging: onder luid protest 
van verzuring en een erg hoge hartslag 
werd ik zowaar gedwongen om weer 
ouderwets te gaan stoempen, een beetje 
vreemd, maar wel lekker

Toen was daar de training waarbij 
ik samen met Jasper, Roger en Helen 
door enige onoplettendheid gelost was op 
de dijk. Het moet ergens deze zomer zijn 
geweest want het was warm en de rits 
van mijn shirt hing een klein stukje open. 
Op een of andere manier verkeerden 
mijn benen al in verregaande staat van 
ontbinding, de grote versnelling kreeg ik 
met geen mogelijkheid meer rond. Het 
was dus buigen of barsten; ik koos om 
te buigen. Ik verwonderde mij over het 
feit dat ik in een lichte versnelling toch 
dezelfde snelheid kon handhaven en het 
groepje vanaf de Lekdijk tot en met de 
Achterdijk redelijk op sleeptouw kon 
nemen, moe maar gemotiveerd stapte ik 
van de fi ets af.

Deze openbaring ging gepaard 
met nog een tip van Geert, het ‘rondje 
Houten’, ideaal om jezelf in bloktrainingen 
helemaal op stuk te rijden, vier zijden 
voluit, een zijde rustig maar wel een 
hoge cadans. Rustig bouwde ik deze 
training elke week uit, elke donderdag 
kwam er een omloop bij. 

Samen met deze verandering van 
aanpak ging ik ook trainingswedstrijden 
rijden op de Nedereindse Berg. De 
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eerste paar keer was het ernstig wennen 
aan het gevloek, gescheld en getier, 
de afwijkende lijnen (lees: het overt 
gesneden worden) van andere rijders 
en überhaupt het rijden en handhaven 
in een peloton. Elke keer kon ik mij iets 
beter voorin handhaven bij de B’s, een 
keertje met nog twee man van meet af 
aan weggebleven of aanpikken bij het 
peloton van de A’s en uiteindelijk ook 
meedoen voor de eindspurt. Ik kan niet 
anders stellen dan dat de beste training 
voor wedstrijden eigenlijk wedstrijden 
blijken te zijn, de tempowisselingen, 
alles erop en eraan is niet na te bootsen 
in een reguliere training.

Met de inschrijving voor het NCK en 
het NSK waren er nu ook nog eens een 
doelen bijgekomen om voor te trainen, 
alles begon zowaar op z’n plaats te 
vallen. De trainingen onder de bezielde 
leiding van de Schol waren zwaar 
maar leerzaam, waaiers draaien, vol 
vermogen door de wind heen ploegen, 
bochten rijden, materiaal, alles kwam 
aan de orde. Via de koop van een setje 
Spengle Giro 3 driespaak tijdritwielen 
die wel recht maar verre van rond waren 
wist ik op het nippertje voor het NSK 
een set Ksyrium SSC SL te scoren. Nog 
een laatste keer naar de NEB en wat mij 
betrof mocht het NSK van start gaan.

Zowel fysiek als mentaal was er de 
afgelopen tijd aardig wat veranderd. De 
heren Alvares, Kuipers en van Berkel 
bleven er op hameren dat de grootste 
kanshebber op het NSK rondreed in de 
verschijning van Wouter Gronheid. Na 
enige zoekerij op het Internet kreeg ik 
zijn gezicht te pakken, het onderschrift 
‘gaat even hard bergop als op het 
vlak’ was niet dubbelzinnig bedoeld, 
het betekende kennelijk dat dit een 
echte klepper was. Met verschillende 
andere Domrenners werden er plannen 
gesmeed variërend van uitgekookt en 
ernstig complex (de starter zou de band 
van Gronheid lek schieten waarna de 
materiaalwagen toch zeker drie minuten 
nodig had om een nieuw wiel te steken) 
tot verbluffend simpel (we houden de 
voorkant van het peloton in de gaten en 
als er iets kansrijks wegrijdt, springt er 
een/twee Domrenner mee, de rest stopt 
het peloton af).

De zaterdagochtend was ik al vroeg uit 
de veren om de laatste voorbereidingen 
aan het parcours te treffen. Door het 
wegvallen van twee NSK-cie-leden had 
ik enkele maanden eerder een plaatsje 
binnen de organisatie gekregen. Samen 
met Rogier racete ik voor de laatste keer 
met anderhalve kilometer afzetlint in mijn 
auto over het parcours; alles lag er mooi 
bij, niets lag een wedstrijd in de weg.

Na een lekker crashvrij stuk ingereden te 
hebben met Jasper H. konden we naar 
de start. Een vreemd gevoel maakte zich 
van mij meester, al die kilometers training 
en afzien zouden de komende anderhalf 
uur op de proef worden gesteld. De koers 
ging geneutraliseerd van start maar voor 
het bereiken van de N225 hadden de 
Domrenners elkaar al in de kop van het 
peloton gevonden. We waren van plan om 
veel in de kop mee te rijden, maar niet al 
te veel op kop te rijden. De Mercurianen en 
een aantal triathleten maakten dankbaar 
gebruik van de ruimte die wij ze gunden 
op kop, sleuren kon je het niet noemen, 
maar ze hielden de boel wel aan de praat. 
Het was trouwens fantastisch om keer 
op keer door de fi nishstraat te rijden, al 
het geschreeuw en de voorbijvliegende 
gezichten van vriendin, Domrenners, 
Chris Ridderbos in zijn trainingsbroek en 
volslagen onbekenden gaven echt een 
kick.

De licentieloze brigade van de Domrenner 
wist zich ondanks enkele grote 
schuifpartijen goed voorin te handhaven 
en zowel Joris, Rogier, Jasper, Remy 
als ondergetekende liepen in al hun 
enthousiasme soms enkele tientallen 
meters uit op het peloton, er werd 
duidelijk niet op het scherpst van de snede 
gekoerst. Enkele andere renners deden 
verwoede pogingen om weg te rijden bij 
de grote groep, maar vanwege de frisheid 
van de mannen op kop waren die pogingen 
vruchteloos. Gronheid probeerde nog 
een tweetal keer weg te springen op de 
Hoogstraat en ik was in beide gevallen 
in de gelegenheid om mee te springen. 
Jammer genoeg werd de eerste serieuze 
uitlooppoging teniet gedaan door een 
medevluchter die eenmaal op kop de 
benen stilhield. De tweede keer was ik 
debet aan het feit dat we weer door het 
peloton werden bijgehaald. Het tempo 
dat Gronheid draaide was niet voldoende 
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om weg te blijven en met nog anderhalve 
ronde te gaan had ik geen zin om die kar 
te trekken. Ik was toch meegesprongen 
om het gevaar dat hij solo weg zou rijden 
te neutraliseren, just in case zeg maar. 
Na zijn bordje leeggegeten te hebben 
kwam ik op kop en liet ik de vaart eruit 
vallen, deze actie kostte al met al weinig 
energie.  

Met het naderen van de laatste kilometers 
werd het peloton ineens erg nerveus en 
bleek ook met zes of zeven man naast 
elkaar over de smalle wegen mogelijk te 
zijn. Door enige onoplettendheid en een 
goed gesprek met Rogier zakte ik veel te 
vlug weg naar een vijftiende stek. Geen 
optimale positie om de laatste bocht in 
door te komen. Door enig kunst-, vlieg en 
veldrijwerk positioneerde ik me voor de 
laatste bocht rond de tiende plaats. Nog 
steeds niet genoeg van voren, op een 
achtste stek zou de deur naar mijn smaak 
veel te dicht zitten. Vijftig meter voor de 
laatste bocht koos ik voor een kans op 
een podiumplek en wrong ik me – op een 
manier die zeker niet de schoonheidsprijs 
verdiende – naar het tweede wiel. Dat 
was weer iets teveel van het goede, 
maar ik moest het er maar mee doen. In 
mijn wiel had ik de nummer twee, achter 
hem reed de aanstormende kampioen. 

Al veel te vroeg ging de koploper vrij 
hard aan en dan kan je niet veel anders 
dan volgen. Toen zijn tempo in begon 
te zakken schakelde ik nog een keer bij 
en zag ik de jongen met de moedervlek 
op zijn bovenlip (lang verhaal) voorbij 
fl itsen. Met nog 120 meter te gaan gleed 
mijn achterwiel over het natte asfalt en 
kwam ik naar mijn mening hard over 
de voorste man heen. Helaas had ik 
verkeerd geschakeld en bereikte ik net 
te vroeg mijn top in de 53x14. Met nog 
enkele meters te gaan, zag ik uit mijn 
ooghoeken de twee anderen nog over me 
heen komen, een verbeten krachtterm 
mocht niet baten en mijn wiel passeerde 
als derde de streep.

En even later stond ik daar dan, enigszins 
onwennig keek ik in de gapende afgrond 
voor me. Vanuit de verte schreeuwden 
mensen mijn naam, chaos in mijn hoofd, 
er was geen redden meer aan, de derde 
trede op het schavot was heel even 
mijn domein. Heel even was de wereld 
om me heen een waas, was er alleen 
het gele hout, drie-zoenen-van-Nancy, 
de medaille en het zand tussen mijn 
tanden.                

 Mark van Manen                                 
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Zoek de Giraffe
En win een mooie prijs!

Ergens in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug staat deze giraffe. Wie de giraffe als 
eerste vindt wint een mooie prijs. De spelregels zijn als volgt: 

- De zoektocht naar de giraffe dient op de racefi ets afgelegd te worden.
- Wanneer je de giraffe hebt gevonden, maak je een foto van jezelf staande met je 

racefi ets bij de giraffe. 
- Vervolgens stuur je de foto op naar shappychocola@hotmail.com
- Van wie de mail met foto als eerste wordt ontvangen is de winnaar. 
- De wedstrijd begint wanneer dit buitenblad digitaal op de Domrenner site staat en 
eindigt wanneer er een winnaar is.
- De volgende personen zijn uitgesloten van deelname: Danny van den Deijssel, Lexan 
Pieterse en Kim Pfeifer

       

Succes!



Romain Feillu...




