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Redactioneel
In dit stukje van het vorige Buitenblad,
geschreven door de reeds afgetreden
hoofdredacteur Vis, stond dat die editie “
officieus” de laatste van 2009 was.
Echter dat is door alle sneeuwperikelen
en de feestelijke laatste donkere dagen
van het jaar nu ook “officieel” de laatste
editie van 2009 geworden! Maar een nieuw
jaar brengt nieuwe kansen zullen we maar
zeggen! Om te beginnen hebben we vanaf
dit jaar maar liefst 2 hoofdredactrices:
Aniek en ik zullen voor jullie het komende jaar
weer 5 mooie (waarvan dit de 1e is) Buitenbladen en 1 prachtig presentatiemagazine
produceren met onze redactie. Ook
hebben wij de redactie mogen versterken
met 2 nieuwe redactieleden: Maikel en
Matthijs, zij zullen zich, net als Aniek trouwens,
netjes aan jullie voorstellen verderop in dit
blad. Helaas hebben wij als redactie ook 2
dragende krachten moeten laten gaan:
onze beide Jaspers, ook wel bekend als
Jentzen en Vis. Bij deze wil ik jullie enorm
bedanken voor jullie mooie stukjes en inzet
van de afgelopen jaren! Maar niet meer in de
redactie zitten, betekent natuurlijk niet dat
er geen stukjes van jullie meer geplaatst
kunnen worden! Dus schroom niet om af en
toe nog wat kopij in te leveren, dit geldt
overigens natuurlijk ook voor de overige
trouwe lezers en lezeressen van dit mooie
blad.
Genoeg over de nieuwe redactie, want
we hebben sinds de ALV ook een nieuw
bestuur, zij zullen zich hier natuurlijk aan
jullie voorstellen. En niet op de gebruikelijke
manier met een stukje van de voorzitter, maar
gecombineerd met de uitslag van het grote
Ranking het Bestuur Spel, om zo de
bestuursleden ook van een andere
kant te leren kennen. Behalve nieuwe

hoofdredacteuren, nieuwe redactieleden
en een nieuw bestuur, hebben we dit jaar ook
twee nieuwe rubrieken: de Wist-je-datjes?
met spannende feitjes over de Domrenners
en de In/uit waarin staat wat op dat moment
hipper dan hip of juist fouter dan fout is.
Nu hebben we alle nieuwe dingen wel
zo’n beetje gehad en dat is maar goed
ook, want oude tradities blijven het altijd
goed doen. Bovendien wil je toch ook iets
vertrouwds kunnen lezen op de wc! Zo zijn
wij ook dit keer op bezoek geweest bij 1 van
onze leden om te zorgen dat wij niet zouden
verhongeren in de koude decembermaand: het buitenblad doet… Yohan. Om
bij het onderwerp eten te blijven, ook in deze
editie staat weer een stukje voedingsadvies
van Mark, wie zoet is rijdt lekker! Verder is er
natuurlijk de rubriek De Flits, die nu officieel
1 jaar bestaat. Verder zijn er maar liefst 2
interviews in dit blad te vinden: 1 met onze
lieftallige spinningdocente en 1 met het
eerste Erelid van de Domrenner. Het baandagje was ook dit jaar weer een succes,
dit is natuurlijk door een van onze razende
reporters vastgelegd en valt verderop
te lezen. Om erachter te komen wat de
Domrenners in de winter doen als ze niet
op hun baanfiets zitten, heeft Matthijs
diepgaand onderzoek gedaan en hij doet
daarover verslag in zijn stuk Winterse
troeven. Als laatste heb ik nog 1 verrassing
voor jullie: om je alvast te verheugen op
de kerstdagen van volgend jaar zit er een
speciale knutselpagina in het midden van
dit blad! Veel lees- en knutselplezier!
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Op een onbewoond eieiland…
van de voorzitter

De bestuursleden: wie zijn ze, waar houden
ze van en hoe denken jullie, de leden, over
deze personen. Het ranking het bestuurspel waar ook veel van jullie aan hebben
bijgedragen heeft veel vragen kunnen
beantwoorden.

Merel is van plan dit jaar weer meer te gaan
fietsen dan het afgelopen jaar, waarin de
fietstochten op één hand te tellen waren.
Toch is en blijft Merel vooral een recreatieve
fietser.

Wedstrijdcommissaris – Joost Vermuë
Eerst even voorstellen!
Joost studeert geneeskunde en zal dit
jaar weer een wedstrijdlicentie hebben.
Voorzitter - Simone Droog
Joost heeft sinds kleins af aan veel op de
Simone heeft in het verleden veel fiets gezeten. In het begin was dat vooral
gezwommen en is nu ongeveer anderhalf mountainbiken, maar daarna is hij ook met
jaar lid bij De Domrenner. Naast het fietsen is wielrennen begonnen. Joost heeft al de
ze druk met haar scheikunde studie en gaat nodige resultaten behaald afgelopen jaar
ze veel feestjes af. Simone wil dit jaar wat en dit jaar zal dit dan ook tot een van zijn
meer trainen dan vorig jaar en zal in ieder doelen behoren.
geval een aantal trainingswedstrijdjes gaan
rijden.
Het spel werd de zaterdagavond van het
Secretaris - Ruvar Spauwen
bestuursweekend, dat half november
Ruvar studeert informatica, houdt veel van plaatsvond, gespeeld. Alle bestuursleden
koken en zorgt er altijd voor dat zijn fiets van hadden inmiddels al bier op, dus de sfeer
het beste materiaal voorzien is. Verder heeft zat er vanaf het begin goed in. We hadden
Ruvar de afgelopen jaren vooral toertochten allemaal ons eigen formulier kritisch inen cyclo’s gereden en is hij dit jaar van plan gevuld, inclusief commentaar en in spanning
daar wat criteriums en klassiekers aan toe te wachtten we op de eerste vraag. Het ging ons
voegen.
natuurlijk vooral om wat de meerderheid
van de leden van ons vond. Dit willen we
Penningmeester - Ruben Opgelder
graag met jullie delen, inclusief de vele
Ruben studeert bedrijfseconomie en zit sinds commentaren en onze reacties.
vorig jaar september bij De Domrenner. Hij
gaat dit seizoen een licensie nemen en dus 1. Wie is de beste persoon om mee over te
zal hij proberen de domrenner naam hoog blijven op een onbewoond eiland?
te houden in enkele criteriums. Naast fiet- Bij de rangschikking telt volgens een zeker
sen is muziek een andere grote hobby van lid vooral de cupmaat (aflopend) en het
Ruben.
vermogen van een bestuurslid om over iets
anders
dan
fietsen
te
kunnen
PR commissaris - Merel Wuisman
praten(aflopend) zwaar mee. Hierdoor
Merel is inmiddels student af en is belanden Simone, Joost en Merel hoog.
inmiddels dus druk bezig met solliciteren. Ze Verder werd opgemerkt dat Joost
heeft vroeger veel aan ballet gedaan en lekker is en Ruben geil. En natuurlijk doe je
na een pauze heeft ze dit weer opgepakt. voortplanten met vrouwen.
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Hier had het bestuur zelf niet erg veel aan
toe te voegen. Wij dachten er vrijwel hetzelfde over als de leden.

Merel over haar eerste plaats: “tja..”

5. Wie presteert het slechtste in bed als ‘ie
bezopen is’?
2. Wie heeft het hoogste IQ?
Ruben en Ruvar eindigden hoog. Een
Het was zo duidelijk dat Joost bovenaan bewonderaar van Ruvar wilde nog graag
eindigde, dat er vrijwel geen redenatie vermelden dat Ruvar altijd energie heeft!
bij hoefde volgens de leden. Toch wist De lage positie van Joost is te danken aan
iemand nog een verklaring te geven: Joost is het feit dat hij nooit bezopen is.
Brabander. Simone eindigde op een tweede Merel over Ruben:”presteert die überhaupt
plek. Redeneringen voor de positie van haar in bed?”
waren tegenstrijdig. Zo was er iemand die Ruben: “kan geen boe of bah meer zeggen,
zei: “Simone heeft geen hersenen nodig, die laat staan presteren in bed. Vrouwen daarheeft een hamer”. Aan de andere kant lijkt entegen hoeven alleen maar op hun rug te
ze wel op Hermelien. Toch vond iemand het gaan liggen!”
nodig om te zeggen dat ze allen een IQ van Merel:”dat denk jij!”
ruim onder de 100 hadden.
Tip voor Merel: misschien nog dit jaar een 6. Wie zou het eerst mensenvlees eten om te
bril kopen om in ieder geval slimmer over te overleven?
komen.
Merel en Joost eindigden hier hoog. Merel
wordt gezien als klein bloeddorstig meisje
3. Wie heeft er het langste in zijn bed ge- en als crazy woman, die dagelijks menselijk
plast?
eiwit slikt. Joost moet het meer van zijn lage
Ruben heeft de eerste plek met grote drempel hebben door geneeskunde.
voorsprong weten te bemachtigen. Natuurlijk Joost op 1: ETEN, ETEN, ETEN, Joost heeft
woont hij bij Jentzen, wat hem sowieso al altijd honger.
verdacht maakt. Daarnaast denkt men En natuurlijk weet Joost precies welk stukje
dat hij nog steeds niet gestopt is met deze het lekkerste is.
bezigheid. En voor we het belangrijkste Ruben heeft Simone op 5 staan: die drinkt
vergeten: Meisjes doen dit niet! De tijd voor liever dan dat ze eet. Ook Merel staat laag
tena lady komt nog..
bij hem, want die eet sowieso weinig.
Ruben eet liever dit dan nootjes (allergie).
4. Wie is het meeste aandachtsgeil?
Van een anoniempje kreeg Ruben alle 7. Wie is de grootste slet?
punten: “Al die kansloze berichten op de Ruben en Merel waren voor velen lastig om
schreeuw.” Toch staat Ruben niet op de tussen te kiezen en eindigde beiden dus
eerste plek. Deze is namelijk in handen van hoog, maar kom op, laten we eerlijk zijn!
Merel. Redenatie hiervoor: “Die blik alleen Joost komt bij de bestuursleden toch een
al! Merel kreeg dan ook alle punten van een stuk hoger uit dan bij de leden. Hier is sprake
ander anoniempje.” Daarnaast was er nog van een verschil in imago. Alhoewel het er
iemand die de positie van Simone toelichtte: bij Joost wel van afhangt of het om zoenen
“Spreekt voor zich, Simone is gewoon geil.”
of seks gaat ^ ^.
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Merel over haar eerste plek: “Tja.. I’ve got a
feeling”
Ruben over Merel: “geen bewijzen voor..
imagoprobleempje?”
8. Wie kan het slechtste tegen zijn/haar verlies?
Vooral de protesten van Ruvar na afloop van
de tijdritten hebben ruvar de eerste positie
opgeleverd. Verder eindigden ook Merel en
Simone hoog.
Laat merel maar winnen, anders breekt ze
de boel af. Als Ruben op verliezen staat, zet
dan vooral de drank achter slot en grendel!
Ruvar kan verlies relativeren, hij rijd niet voor
niets cyclo’s.

9. Wie zou er als eerste als NSB-er aan de
slag zijn gegaan in WOII?
Ruvar kreeg door 1 persoon alle punten,
waardoor hij met grote voorsprong won.
Ook was er iemand die vond dat als je in
het bestuur bent, je sowieso een NSB-er
bent. Door sommigen werd er aan niemand
punten toegekend, ze werden niet geschikt
bevonden. Merel eindigde bij de leden op
een tweede plek en Joost werd er het minst
geschikt voor bevonden.
Merel gelooft in blond en blauwe ogen, niet
in god en zal dus snel aan de slag komen.
Ruvar is op en top ariër en Simone zal het
buitenblad blijven maken als verzetsblaadje. Merel en Ruben zullen snel aan de slag
komen volgens Merel, aangezien de rest
nog nut heeft voor het vaderland.

Al meer dan 65 jaar een kwaliteitszaak
Eigen fabrikaat fietsen, op maat en naar wens gebouwd
topservice, snel en bekwaam
1e klas fietsen
Amsterdamsestraatweg 414 a-b-c
3551 CX Utrecht tel. 030 - 244 19 71
info@sneltweewielers.nl
Het Buitenblad - nummer 1, jaargang 2009-2010

Op een onbewoond eieiland… - pagina 6

10. Wie is het beste in linkeballen?
Ruvar wordt hierbij hoog ingeschat. Hij heeft
alleen 1 mankement: berg op is hij wat
minder goed in linkeballen. Daarom is
uiteindelijk Joost op nummer één belandt,
sprinters zijn nu eenmaal laffe zakken!
Joost heeft veel ervaring en Ruvar heeft
er veel boeken over gelezen. De dames:
linkeballen?”Nee dankje”(Merel) en “misschien met drank?” (Simone)
Joost rijdt het liefst alle gaatjes dicht.
11. Wie zou het eerst zijn/haar moeder inruilen voor een nieuwe fiets?
Bij de leden eindigden Ruvar, Ruben en
Merel hoog.
Ruben eindigde ook hoog bij het bestuur,
aangezien zijn moeder het meest gewild
is. Zelf heeft hij een heel ander beeld, hij is
nogal een moederskindje!
Merel heeft liever een MTB dan een familie.

12. Wie doet er thuis mee met Nederland in
beweging?
Volgens de leden zijn Merel en Ruben
thuis het meeste bezig met Nederland in
beweging, misschien wel gezamenlijk? Ruvar
eindigde op een vijfde plek.
Een zeker persoon, waarschijnlijk nog niet
al te bekend met het huidige bestuur, wist
te vertellen dat Arnold Jansen in ieder
geval wel elke ochtend met Nederland in
beweging meedoet.
Ruvar eindigt hoog bij het bestuur. Hij zou
dit doen in complete wielrenoutfit en hij
zou natuurlijk niet vergeten om van te voren
te douchen. Gezond zijn, gezond eten en
Nederland in beweging, dat past bij Ruvar.
Voor Ruben wordt het erg lastig, hoe graag
hij ook zou willen, in zijn kamertje zou dat
nooit passen! En Joost mist elke ochtend het
programma, dan slaapt hij nog.
Uiteindelijk heeft Ruvar zich het beste
kunnen inleven in jullie gedachten, op de
voet gevolgd door Merel.
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Het baandagje
door Mark van Manen

Met bibberende knieën verzamelden baanminnende Domrenners zich zondag daags
na Sinterklaas op het IBB voor een dagje
onvervalst raggen in het Wielerpaleis in
Alkmaar. Of het bibberen met de temperatuur, de wedstrijd die Ajax die dag tegen
Utrecht speelde of de angst voor de baan
met bochten van 42 graden was laten we
even in het midden. De reis werd aangevat
om 2:14 in de middag. In tegenstelling tot de
alom geldende opvatting dat de Peugeot
van ondergetekende met ruime achterstand op de parkeerplaats in Alkmaar
zou arriveren, parkeerde de champagnekleurige bolide als tweede. Maar goed,
details.
Nadat men zich op en top gesoigneerd op
de baan begaf werden de verschillende
fietsen uit de rekken gehaald. Koortsachtig
werden de verzetten berekend, is 52x16 nou
sneller dan een 53x17? De matadoren met
enige baanervaring waren al snel niet meer
te volgen en trapten hun eerste rondjes op
het Russisch cederhout. Met grote ogen
keken de nieuwelingen naar de steile wand,
nog meer knikkende knieën, maar ook

een aantal grijnzen waar je bang van zou
worden.
Onder toeziend oog van vvvM en onze
trainer Rob werden verschillende oefeningen
uitgevoerd. Van versnellingen, tot staand
sprinten en de bocht uit vallen. Het grote
moment van de 250m met vliegende start
was al snel daar. Rustig reed een eindeloze sliert domrenners over de Cote d’Azur
en deed telkenmaal de voorste een uiterste poging om alles eruit te halen wat er op
dat moment in zat. Zoals verwacht spurtte
bij de heren ons sprintkanon Vermue naar
een straffe tijd van 15.50, bij de dames trok
MR aan het langste eind met 17.24. De heren
zonder licentie bevochten ook een zware
strijd, Jentzen kwam met 16.76 als snelste uit
de strijd.
Voor wat betreft de beloften voor volgend
jaar heeft Joost aangegeven onder de tijd
van Jorg (15.20) te willen duiken. Als hij maar
van de tijd van Theo Bos afblijft (13.25) mag
hij zich stukbijten in de tijd van de 250m
vliegend met losse handen van 15 rond van
deze zelfde spurter.

De mooie, nog lege baan in
Alkmaar.
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Interview met de spinningdocente
door Maikel van Steensel

Menig Domrenner is op de maandag
avond te vinden in het sportcentrum
Olympos.
Hier sloven zij zich uit op de
spinningfiets tijdens de lessen van onze
nieuwe docente Nelièt. Om haar wat beter
te leren kennen heeft onze ster reporter
Maikel haar het fietsshirt van het lijf gevraagd.
Dit alles na een heftige spinning les...

Hoe selecteer je je muziek voor je spinninglessen? Ik ben continue bezig met nieuwe
muziek te zoeken, hierbij ga je na wat voor
training je wilt doen en dan kijk je naar de
beat die een bepaald nummer met zich
mee brengt en stem je dat af op het aantal
RPM dat je wilt trappen.

Ik hoorde zelf al remixen voorbij komen
van o.a. Bloc Party en Franz Ferdinand, is dit
ook jou muzieksmaak of houd je van een
heel ander genre? Zelf houd ik van Techno,
Op Minimal, Rock en Underground.

Naam: Neliët
Leeftijd: 25 Jaar
Verliefd/verloofd/getrouwd/op zoek:
zoek.
School: Sportmarketing in Amsterdam
Werk: 30 uur in de week werkzaam op de
sportschool, o.a. als spinning instructrice en
personal trainer.
Woonplaats:
Sinds
kort
Amsterdam,
daarvoor
Utrecht.

Wat is volgens jou de beste artiest ooit?
Massive Attack.

Hoe voelt het om in deze tijden van crisis
één van de grootverdieners van Utrecht te
zijn dankzij deze fantastische baan?
(Uiterst serieus: ) Dat voelt goed.

Kom je naar de volgende Domrennersborrel?
Wie weet….

Wie zijn je helden? Mijn familie en Einstein.
Vind jij Neeltje en boer Wietse ook zo’n
goed stel? Wie?!

Wat heb je met wielrennen?
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik
geen wielrenfiets heb. Zou er wel graag één
willen. Misschien dat dat nog gaat komen.

Zo, nu weten we weer wat meer over
onze
geliefde
spinningdocent,
en
misschien is het een motivatie voor de
afhakers om toch te komen. Want er zijn
elke week nog wel plekken vrij. Als je een
Wat zijn je verder hobby’s? Surfen, keer mee wil doen, mail het bestuur!
snowboarden, winkelen, uitgaan, muziek.
Hoe ervaar je het ‘domrenner klasje’? Als
serieus en bedreven.
Is het je al opgevallen dat er opvallend veel
mannen plaats nemen op de eerste rij sinds
jij les geeft? (Lachend) Nee.
Hoe zit dat nu met vrouwen en techniek, ik
zie je altijd maar kloten met dat microfoontje? No comment.
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De nieuwe redactieleden...
door Aniek Rooderkerken en Esther Dieker

Aniek
Heb ik mij twee edities eerder in het Buitenblad nog voorgesteld als dat meisje dat
tijdens de trainingen te zien is op haar
Orbea racefiets, tijdens de winterstop is
dat niet meer het geval. Nu zich dankzij
het gebrek aan fietsmogelijkheden door
alle sneeuw en ijs een laagje stof op mijn
racefiets aan het vormen is, vul ik mijn winter
met het spinnen bij Olympos, schaatsen bij
Softijs – daar is de eerste podiumplaats wél
al binnen, bij wielrennen moet ik nog wat
oefenen ;) - , zo nu en dan een fietstochtje
in het zuiden des lands en sinds kort ook
bij de PR en Sponsoring- én uiteraard de
Buitenblad commissie. Als razende reporters
zullen wij met de hele commissie de winter
voor jullie draaglijker maken door alle mooie
Domrenner-momenten op papier te zetten
Maikel
en wervelende edities van het Buitenblad te
Beste lezer, vele van jullie zullen mij al goed publiceren. Maar, laat voor mij het nieuwe
kennen maar voor de mensen die de laatste wielrenseizoen maar weer komen!
5 maanden onder een grote steen hebben
geleefd zal ik het nog een keer vertellen:
Matthijs
Ik ben dus Maikel van Steensel, ben 23 jaar Matthijs is een bekend gezicht bij de
en studeer Geodesie aan de HU. Ik woon in Domrenner en misschien dacht hij daarom:
Odijk maar wil volgende zomer heel graag ik hoef toch echt geen voorstelstukje te
naar Utrecht verhuizen, want om 4 uur schrijven! Nou Matthijs dus wel! Jammer dat
‘s nachts 45 min lang door de regen naar je al gelijk je eerste minpuntje scoort bij de
huis fietsen na een domrennerborrel is nou dames hoofdredacteuren. Maar we striniet echt iets waar ik van had gedroomd als jken over ons hart en zullen toch iets over je
kleine jongen.
zeggen: je bent een actieve sporter want
Ik zit dus sinds september bij de domrenner naast wielrennen bij ons, schaats je elke
en ga vanaf nu dus mijn steentje bij dra- winter ook fanatiek bij Softijs, wel 2 keer in
gen aan het buitenblad. Ook zit ik in de de week! Verder ben je altijd een actief
evenementen commissie, want voor een lid geweest van de Domrenner, en je bent
feestje ben ik altijd wel in. Mijn verdere hobby’s dus ook niet voor niks twee keer bestuurslid
zijn festivals/concerten/muziek/slapen/eten/ geweest. Dit jaar weer even wat rustiger
fitness en cabaret. En ondanks dat ik geen aan, maar helemaal niks doen wilde je ook
enkele aanleg of talent heb voor wielrennen niet, dus ben je ons komen versterken!
is dat toch wel hetgeen wat me het meeste
bezig houdt.
Aan het einde van het afgelopen
buitenbladjaar hebben wij helaas weer
afscheid moeten nemen van 2 geweldige
redactieleden: onze Jaspers! Jasper Hentzen
gaat zich nu serieus met afstuderen bezig
houden en heeft dus geen tijd meer voor dit
mooie blad. Jasper Vis is ook al druk met zijn
studie autootjes spelen, dus ook hij heeft ons
verlaten. Dit is een ware aderlating, vooral
ook omdat Vis onze hoofdredacteur was!
Jongens bij deze willen wij jullie heel erg
bedanken voor de mooie stukjes en de
gezelligheid
tijdens
de
vergaderingen! Maar voor deze kanjers hebben we 3
nieuwe redactieleden
in de plaats gekregen: Maikel, Aniek en
Mattjis. Zij stellen zich hieronder aan je voor!
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Fotorubriek: de Flits!
door Esther Dieker

Welkom bij de eerste uitgave van “De Flits”, de exclusieve fotorubriek van
het BuitenBlad, van dit nieuwe wielerseizoen, deze rubriek is alweer 1 jaar
oud! Hierin ziet u regelmatig DE momenten (die er werkelijk toe doen) van de
afgelopen periode. In deze editie wakkeren wij het decembergevoel bij u
allen nog even aan, door de hoogtepunten van deze maand in beeld weer
te geven: het spetterende baandagje in Alkmaar en de wederom gezellige
Sinterkerstviering!
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Als Domrenner kan je geheel gratis en vrijblijvend
een offerte voor een fiets 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)

Fotorubriek: de Flits! - pagina 14

Het Buitenblad - nummer 1, jaargang 2009-2010

Wie zoet is rijdt lekker - pagina 15

Wie zoet is rijdt lekker
door Mark van Manen

Tijd voor ronde 2 van de voedingsrubriek.
En omdat we de Sint net hebben uitgezwaaid gaan we het vandaag hebben over
koolhydraten en wielrennen, wat zijn de
feiten? Koolhydraten zijn voor de duursporter de belangrijkste energiebron. De
koolhydraatverbranding verloopt niet alleen
sneller dan vetverbranding, maar ook nog
eens efficiënter (minder zuurstof nodig voor
het leveren van een bepaalde hoeveelheid
energie). Het probleem is echter dat ons
lichaam
een
beperkte
hoeveelheid
koolhydraten op kan slaan (dit in tegenstelling tot vet zoals sommige Domrenners
bewijzen). Als je door je koolhydraat
voorraad heen zit moet je noodgedwongen
overschakelen naar verbranding van
vetten en eiwit; hiermee kan je slechts 50%
van je prestatievermogen leveren; dit punt
staat ook welbekend als het tegenkomen
van de man met de hamer. De voorraad
koolhydraten die in je spieren lever zit is
doorgaan voldoende om 1-1,5 uur intensief
te sporten. Duurt de inspanning langer dan
1,5 uur dan is het aan te raden om koolhydraten tijdens het sporten te nemen. Dit kan
via drank (zie vorige artikel) of reepjes.

2,7 mL vocht vast houden, in deze periode
kan je lichaamsgewicht dus met 2 kilogram
toenemen. Dit vocht zweet je tijdens de
arbeid weer uit. Als je korter dan 1,5 uur in
moet spannen (meeste criteriums, tijdritten)
heeft stapelen geen enkele zin, je gaat er
alleen maar meer van wegen.
Supercompensatie (7 dagen voor de
wedstrijd): Dit dieet houdt in: drie dagen
van intensieve training in combinatie met
voeding die arm is aan koolhydraten,
daarna volgen 4 dagen van lage
inspanning met een koolhydraatrijke voeding.
Het gevaar hiervan is dat je in de
koolhydraatarme periode slecht presteert, dit
kan je zelfvertrouwen voor de wedstrijd niet
ten goede komen. Verder zorgt de stapeling
van koolhydraten in de hartspier ervoor dat
je een onregelmatige hartslag kan krijgen. Al
met al is deze methode dus niet zonder gevaar
en is door de meeste topsporters verlaten.

Maar er zijn manier om je benzinetank wat
groter te maken en daarmee het moment
dat je zonder peut komt te staan uit te stellen. Er zijn grofweg twee manieren om dit te
doen:
Glycogeenstapelen: door 4-5 dagen voor
de wedstrijd de hoeveelheid koolhydraten
in de voeding te verhogen naar 65-70
energieprocent (8-10 gram koolhydraten/
kg lichaamsgewicht, doe dit bewust, je zult
meer volume moeten eten dan je gewend
bent) in combinatie met het afbouwen
van de trainingsintensiteit kan de voorraad
bijna worden verdubbeld. Je hebt dan
voldoende koolhydraten aan boord om 2
tot 2,5 uur intensief te sporten. Wees echter wel bewust dat elke gram koolhydraten
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Winterse troeven: krachttraining en trappistenbier
Door Matthijs Kuipers
In de zomer is er veel eensgezindheid binnen
de Domrenner. Er wordt samen getraind,
samen naar wedstrijd gegaan, en ook buiten
al het gefiets om ziet men elkaar regelmatig.
Toch zal het iedereen opvallen dat ondanks
dat zelfde programma, niet iedereen even
hard fietst. De basis voor al die verschillen
wordt ’s winters gelegd. De sportschool,
spinnen, schier eindeloze duurtrainingen
door winterse landschappen, mountainbiken in alle uithoeken van het land,
’s avonds eenzaam tacxen: iedereen heeft
zo zijn eigen methode om de winter door te
komen. En veel renners lijken een individueel
programma af te leggen, de voorsprong
moet immers érgens gepakt worden. Zijn
Domrenners doorgeslagen individualisten?
En waar ligt het geheim voor een goed
seizoen?
Eerst maar eens een blik op de dames,
die staan er toch om bekend socialer te
zijn dan de mannen. Tijd voor fietsen heeft
Mary Rose nauwelijks, en het Buitenblad
mag van geluk spreken dat ze tussen twee
thuiszorgafspraken door (“ik werd net
weggestuurd”) even tijd had wat te
vertellen over haar winterse fietsbezigheden.

Ze maakt zich op het moment vooral druk
over de juiste maat winterhandschoenen:
met koud weer wordt er dus gewoon
gefietst! Veel tijd heeft ze hiervoor niet: “Een
keer per week. Als ik geluk heb.” Is zij dan
zo’n losgeslagen individualist? “Nee nee!
Ik ga proberen nog twee keer naar de
zaterdagtraining te komen!”
De zaterdagtraining. Dan denk je aan
Tim Zwart. Het gerucht doet de ronde dat
deze klepper er een Spartaans trainingsschema op na houdt, met soms zelfs twee
duurtrainingen op één dag. Dit beeld wordt
enigszins bevestigd als hem gevraagd wordt
wat hij zoal doet deze winter: “Eén keer per
week in ieder geval de zaterdagtraining. En
dan nog een keer op de fiets, als het kan.
De tacx. Fitness. Spinnen.” Bij elkaar moet dit
bijna een volle werkweek zijn, maar het valt
mee, Tim sport zo’n zes uur per week. “Maar
ik zou wel meer willen!”, voegt hij er snel aan
toe.
Echt individualistisch is het niet, geeft
Tim aan. “Op de zaterdagtraining komen
elke week tussen de drie en zes personen.
Veel nieuwe licentiehouders, zoals Ruben
en Ruvar. En ook Jorik is er vaak.” Ruben
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laat, gevraagd naar zijn winterse voorbereidingen op het nieuwe seizoen, weten dat
hij vooral ‘van bestuurswege’ naar de zaterdagtrainingen komt. Hij spint en mountainbiket vooral. “En krachttraining, maar
dat mag geen naam hebben. Dat is meer
voor erbij.” Hoewel hij de krachttraining dus
wegzet als iets kleins, zien we hier wellicht
een glimp van Rubens uitgekiende schema
naar de top: “Mijn methode zorgt ervoor
dat ik er in maart-april goed voor sta!” Dat
is niet zuinig, en op vraag of er met hem
rekening gehouden moet worden als tijdens het Ardennenkamp de Redoute
beklommen wordt, antwoord hij dan ook
enthousiast “ja!”. De rest van de wedstrijdrenners is dus bij deze gewaarschuwd.
Heeft de rest van de wedstrijdrenners
ook zo’n ‘eigen methode’? Zo schijnen Jan
en Remy veel tijd door te brengen in de
sportschool. De ‘core stability’ verbeteren,
heet dat. Het kost de heren 3 á 4 uur per

week, en Jan zit ook nog 1 of 2 keer per
week op de fiets. “Soms op de weg, en
soms op de crosser.” Hij maakt zich niet heel
druk over hoe de rest zich voorbereid. “Dat
zit”, zo geeft hij aan, “ook wel een beetje in
de sport, denk ik.” Toch geeft hij zijn eigen
geheime wapen om de concurrentie de
loef af te steken, zonder probleem weg:
“trappistenbier.”
Daar heeft Jan een punt (met de
aard van de sport, niet met het trappistenbier). Wielrennen blijft een merkwaardige
hybride tussen team- en individuele sport.
Bedenk daarbij dat er nu ook nog allemaal
winterhindernissen moeten worden overwonnen: het vroege invallen van de duisternis, een overvloed aan slecht weer, en de
mogelijkheid om allemaal andere dingen te
doen die je zomers vanwege het wielrennen
achterwege laat (per persoon in te vullen:
zuipen, werken, studeren). Dat we al bij al
toch nog samen trainen, is een goed teken!
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Het BuitenBlad doet... Yohan
door Maikel van Steensel

Met koning winter in het land trokken
enkel Esther en ik (het sneeuwde weer
afmeldingen) met de tram naar Nieuwegein. Daar waar het ouderlijk huis van Yohan De Klein staat. Iets wat hij vanaf 2
januari moet gaan missen omdat hij een
half jaar gaat studeren in het altijd tropische Canada (momenteel plaatselijk
-35°). Genoeg reden dus om eens een
hapje te gaan eten bij deze Domrenner.

bereid. Het onderzoek loopt nog.
Boeren kool met worst stond er op het menu.
Héle vétte worst. Vermoedelijk een uiterste
poging van Yohan om ondergetekende te
intimideren aangezien hij heel goed weet
dat ik een dieet volg waarmee ik kinderen
in Kenia nog zelfs kan doen laten fronsen.

Onder het eten kwamen er allerlei complottheorieën aan bod over de mogelijkheid (en
vooral onmogelijkheid) hoe onze clubkas
Je zou verwachten dat Yohan -één van de de 5000+ ooit heeft kunnen bereiken. Toen
weinige domrenners die nog thuis woont- Yohan even later begon te vertellen over het
heerlijk vanaf de bank toe zou kijken hoe baandagje en het bijbehorende etentje bij
zijn ouders een heerlijk Hollands potje aan de (bel)Chinees wisten wij genoeg.
het bereidden waren. Maar niets was minder waar; toen we binnen kwamen stond Wij willen namens de redactie Yohan
de grote De Klein zelf met de pollepel in bedanken voor het eten en hem heel erg
de pan te wroeten. Misschien een perfect veel succes en plezier wensen de komende
manoeuvre om ons de tuin om te leiden. 6 maanden. We zien je vanaf eind juni weer
Misschien heeft hij daadwerkelijk alles zelf graag verschijnen. Het ga je goed!
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Interview met Mark van der Meijde
door Merel Wuisman en Joost Vermuë

Donderdag 19 november, 12½ jaar na de
oprichting van De Domrenner (oké, op twee
dagen na dan…), stonden we in de kou.
Laten we echter eerst beginnen bij het begin.
Precies twaalf maanden geleden kwam bij
het toenmalige bestuur het idee op om toch
eens een Erelid te benoemen. Jarenlang
bestond de mogelijkheid namelijk al! Na
lang wikken en wegen werd toen besloten
om op de eerstvolgende ALV Mark van der
Meijde voor te stellen als eerste Erelid. De
ALV stemde hier zes maanden later unaniem
mee in. Na ontelbaar veel pogingen om een
afspraak te maken, was op 19 november
eindelijk het moment waarop we Mark zelf
dit heugelijke nieuws mee konden delen.
Lang wachten in de kou hoefden we niet,
we genoten al snel van een heerlijk bakkie
pleur, twee koppen thee en gedrieën een
goed gesprek.
In de tijd dat Mark van der Meijde, een
nu 36-jarige knaap, student was, bestond
er de USWF (Utrechtse Studenten Wieler
Federatie). Ook bij Softijs werd volop gefietst.
Het kwam dan ook regelmatig voor dat er
met een groep van 60 man werd getraind.
Zo’n grote groep was net zo’n groot drama
als tegenwoordige drukke trainingen. Ook
toen werd besloten om in verschillende
groepen te rijden. De USWF was echter
een federatie, dus zonder leden, weinig
activiteiten en eigenlijk op sterven na dood.
Softijs was (en is) vooral gericht op het schaatsen. Een licentie bij de KNWU zat er niet in.
Samen met Marcel Polman en Wouter Meis
besloot Mark om samen met wat andere
fanatieke wielrenners de sprong in het diepe
te wagen: een nieuwe wielervereniging (naast Het Stadion en De Volharding)
speciaal voor studenten. De vereniging
moest een naam hebben. Na kort beraad
werden ze het eens over de naam USWV de
Domrenner. Er werd toen gezocht naar spon-

soring, om financieel te kunnen beginnen.
Van de 15 aangeschreven bedrijven hapte
Rijschool Veronica en tekende een sponsorcontract. Het idee was om te beginnen met
20 leden en 5 licentiehouders en om elk jaar
langzaam te groeien. Het eerste jaar
overtrof echter alle verwachtingen. Het
ledenaantal van nu met zo’n relatief grote
groep licentiehouders past geheel in het
verwachtingsbeeld wat Mark 12½ jaar
geleden in gedachten had.
We blikten tevens met Mark terug naar één
van zijn mooiste momenten tijdens zijn
betrokkenheid binnen de vereniging. In 1996
organiseerde De Domrenner, nog in
oprichting, het NSK op de Uithof. Natuurlijk
moesten hiervoor alle busbanen worden
afgesloten. Een vergunning werd geregeld
en het NSK georganiseerd. Er was echter één
klein probleem: de GVU was het niet eens
met de geplande afsluiting en ging roet in
het eten gooien. De GVU werd
echter heel snel weer teruggeroepen door
de wethouder, die de geplande afsluiting
juist een fantastisch idee vond!
Gelukkig is er volgens Mark sinds de
oprichting weinig veranderd in de Domrennermentaliteit en hebben Domrenners
altijd huiverig gestaan tegenover het
aanschaffen van de Olympos-sportkaart :)
Als dank hebben we Mark naar huis gestuurd met een waar Erelid-Domrennertenue.
We wachten nog steeds op de foto, om te
zien of hij wel past.
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Wist je dat???
door Aniek Rooderkerken

De Domrenner is een levendige vereniging, en wij hebben de afgelopen tijd dan ook een
rijke schare aan interessante wist-je-datjes en sappige quotes weten te verzamelen. Deze
willen wij jullie uiteraard niet onthouden, dus lees en geniet!
En schroom uiteraard niet om alle quotes en wist-je-datjes die jou ter ore komen te mailen
aan de Buitenblad redactie!
Wist je dat?
… Volgens Maikel (ja, die uit de Buitenbladcommissie) het Buitenblad prima is om de
open haard mee te vullen in de winter?
… Maikel heel gevoelig is voor leeftijden?

Merel:”pff, ik denk dat ik na dit rondje echt
scheel kijk”
Ruvar:”Ja, dan ben je het leukst!”
Ruvar: “Je wordt wel met de minuut aantrekkelijker”
Jasper Hentzen: “Het is weer tijd voor een
gezellig avondje razzia”

.. De enige reden voor Maikel om naar de
spinningles te komen, de lerares is?
Maikel: “Het interview gaat vanavond niet
door helaas”
… Maikel niets van echte muziek weet
Spinningjuf: “O wat jammer, ik had de hele
avond vrij gepland”
Quotes!
Maikel: “Dan was je vast meer van plan”
Spinningjuf: “Heeft hij altijd zo’n grote
Maikel: “Kan ik je even apart nemen na de mond?”
les?”
Maikel: “Ja”
Jentzen met boter op zijn hoofd: “Ik ben
geen fan van practical jokes in welke vorm
dan ook.”
Studie-ervaringen met dhr. Arnold J. Jansen:
“Zo’n scriptie wordt natuurlijk al gauw een
drama.”

“Ik zit liever hier dan op de fiets” Aldus de
wedstrijdcommissaris tijdens een etentje.
Wist je dat? Er een Domrenner baby is???

Ruvar: “Als Ruben weer knock-out in bed ligt,
zal ik er wel even misbruik van maken”
Merel: “Hee, Ruben, ik zie je wel weer in de
wc he ;)”
Ruvar: “Ik kan jou me best als man voorstellen” (tegen Merel)
Ruvar: “Wees een man!”
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Het geboortekaartje van Pieter

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
Mississippidreef 61 3565 CE Utrecht
Afspraak sportfysiotherapeutisch consult? Tel: 030-2717508
info@triastotaal.nl
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Oproep:

De Domrenner

Borrel

5 januari 2010
Plaats: Café Ledig Erf
Tijd: 21:00u

Thema:
Nieuwjaarsborrel:
wat zijn jouw goede voornemens?

Aanwezigheid Gewenst
Dresscode: Casual
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Note van de secretaris
Ook in dit Buitenblad houdt onze secretaris ons
weer helemaal op de hoogte van alle mededelingen en nieuwtjes binnen de Domrenner!
De Domrenner heet de volgende personen
welkom
bij
de
vereniging:
- Alessandro Vermeulen
- Henriëtte Menkveld
- Suzan Soydas
Verder zijn de volgende leden donateur
geworden:
- Jan Willem Leeuwis
- Jeroen van Maanen
- Jorg van Oostende
- Remy Meeuwse
- Tim Vlek

En verder willen wij de volgende leden
alvast feliciteren met hun verjaardag!
Januari
09 Emiel Joustra (1980)
14 Rian Nijmeijer (1980)
17 Gooitzen Spijksma (1983)
20 Remy Meeuwse (1984)
24 Jeroen van der Stap (1985)
25 Petra Stranger (1983)
30 Ruvar Spauwen (1989)

Februari
09 Sjoerd Rammelt (1982)
09 Bart de Kort (1988)
12 Ruben Schalk (1982)
13 Jolien Janssen (1988)
18 Daniël Borst (1985)
19 Marieke Hogendorf (1980)
Helaas hebben er ook twee leden afscheid 19 Esther Dieker (1986)
moeten nemen:
19 Margot Taks (1987)
- Esther Koolen
19 Wouter le Fèvre (1985)
- Francisco Freitas
. 23 Mattijs Hoitink (1984)
25 Yohan de Klein (1989)
27 Aniek Rooderkerken (1987)

Domrenners op weg naar de overwinning bij de NCK!
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