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Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik in de woonkamer van mijn ouders voor de schuifpui naar de
tuin te kijken. De zonnestralen schijnen in mijn
gezicht, de lucht is strakblauw en de eerste tulpenbollen lopen al uit. De lente komt eraan,
wat bekent dat het wedstrijdseizoen ook bijna
van start gaat! Iets waar ik zelf erg naar uitgekeken heb. Ik had de smaak van het trainen aardig te pakken, totdat ik twee weken geleden
een zenuwontsteking in m’n linker been kreeg.
De stekende pijn maakt lopen onmogelijk en
fietsen zit er al helemaal niet meer in! Opeens
staat je leven even stil: geen stage, geen studie,
geen borrels en etentjes, geen sport: je zit aan
je huisje vastgekluisterd en voelt je een omaa
tje van 80 (gisteren zelfs een puzzel gemaakt,
moet je nagaan). Nu twee weken later ben ik
nog geen stap verder: de medicijnen en fysio
boeken nog geen resultaat en de volgende optie is een zenuwblokkade. Erg balen allemaal,
maar gelukkig is het tijdelijk. Het doet me wel
beseffen hoe blij je moet zijn gewoon te kunnen bewegen. Eventjes de tuin in, in plaats van
voor de schuifpui zitten, een rondje fietsen
wanneer het mooi weer is, wat is het eigenlijk
fijn dat wij dit zonder moeite kunnen doen!
Een voordeel van m’n blessure is dat ik alle tijd
heb om iets moois van dit Buitenblad te maken. Al hoewel, eigenlijk heeft vooral wedcom
Matijn veel tijd aan deze editie gespendeerd.
In dit blad stelt hij alle wedstrijdrenners aan
ons voor: zowel de nieuwkomers al de gouwe
ouwe. Uit het terugblik van oud-wedcom Wouter blijkt dat er vorig jaar al een stijgende lijn te
zien was in de prestaties van de wedstrijdrenners, zowel bij de mannen als de vrouwen. Met
dit als basis en een aantal sterke nieuwkomers
zal dit seizoen wel eens heel succesvol kunnen
worden! Om onze renners hier bij voorbaat al
voor te bedanken is in deze editie tevens een
mooi gedicht over hen te lezen:)
Veel plezier met het lezen van dit Buitenblad!
Liefs, de Buitenblad commissie
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra
Lieve leden,
Met Omloop het Nieuwsblad en Kuurne Brussel Kuurne alweer achter de rug, is het
natuurlijk erg logisch dat dit Buitenblad in het teken staat van de wedstrijdploeg.
Nu de profs al weer begonnen zijn, moet onze eigen wedstrijdploeg er namelijk
ook snel aan geloven; 19 maart het eerste opwarmertje met de studentencup in
Delft.
In dit magazine worden alle wedstrijdrenners aan jullie voorgesteld. Veel nieuwe
gezichten, waarvan het een grote vraag is hoe ze het gaan doen. Sommigen met
jaren ervaringen, sommigen komen net kijken (waaronder ikzelf ). Gelukkig ook
veel bekende koppen, waarvan onze wedcom weet wat hij aan ze heeft. En dat
mag ook wel, want de doelen van dit jaar liegen er niet om. Een eerste plaats bij
het GNSK, drie podiumplaatsen en minstens één overwinning zijn de doelen die
hopelijk komend jaar gehaald zullen worden.
In mijn eerste maanden als lid bij De Domrenner zag ik de wedstrijdrenners als
een klasse apart. Een hechte groep jongens die vrij hard fietsten en veel om het
wielrennen gaven. Misschien zijn er wel meer, voornamelijk nieuwe leden die dit
gevoel herkennen. Maar weet dan, wedstrijden rijden is ook voor jullie weggelegd!
Met de studentencups zijn er genoeg wedstrijden waar je kan ruiken aan en kan
kennismaken met het wedstrijden rijden, zonder dat je gelijk een licentie hoeft
aan te schaffen. Ik ben zelf ook door studentencups in aanraking gekomen met
wedstrijden rijden en nu sta ik zelf aan het begin van mijn eerste jaar als licentiehouder. Dus, wees niet bang om het gewoon eens lekker te proberen. Vind je het
leuk, wil Matijn je zeker verder kennis laten maken met de wondere wereld van het
wedstrijdrijden.
Veel plezier met het lezen van dit
presentatiemagazine.
Met sportieve groet,
Heerco Feenstra
Voorzitter USWV De Domrenner
15/16
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VAN DE VOORZITTER - Heerco Feenstra
Niet alleen met de Klimtijdrit, maar ook als onderdeel van de Stichting Ronde
van de Maliebaan. Dankzij de inspanningen van Guy, Chiel, bestuur 14’15 en vele
actieve, vrijwillige Domrenners is onze vereniging een gerespecteerd deel van die
groep samenwerkende wielerliefhebbers, met als doel: Utrecht wielerhoofdstad van
de wereld te maken. Hoe ver in de toekomst dit ook mag zijn, bijdragen doen we.
Dat De Domrenner zelf groeit, zien we terug in kleine dingen. Natuurlijk in ledenaantallen, maar ook in samenwerking met andere partijen/verenigingen zoals met
de feesten en trainingen. Een recordaantal deelnemers met introkamp, een groter
huis voor Ardennenkamp en misschien ook wel van hét Domrenner Zomerkamp…
Als wij als gehele vereniging er in slagen in te blijven spelen op de kansen die
Utrecht biedt en mee te groeien met de stad, ziet de toekomst er fantastisch uit.
Stiekem fantaseer ik al… waar zou de Domrenner staan over vijf jaar? Sowieso een
verenigingsauto…Misschien een eigen clubhuis, of zelfs clubparcours?
Met een rooskleurige groet,
Heerco Feenstra
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TERUGBLIK 2015 - Wouter Ruchtie
Voordat de nieuwe wedstrijdploef voorgesteld zal worden, zal
Wouter, de wedstrijdcommissaris van afgelopen jaar, terugblikken op het wielerseizoen. En het was een seizoen waarin de Domrenners zich van hun beste kant hebben laten zien!
Als wedstrijdcommissaris van vorig sei- nen!
zoen werd mij gevraagd een stukje te Naast de vrouwen werd er afgelopen jaar
schrijven over het afgelopen koersjaar. ook flink gekoerst bij de mannen, zowel
Een jaar waarin de Tour in Utrecht startte onder de licentiehouders als onder de
en we hierdoor als koersen de coureurs niet-licentiehouders was er veel animo
extra in de picture stonden. Niet geheel om mooie koersen te rijden. Niet gek
onterecht aangezien de Domrenner aangezien er mooie koersen op het proploeg de afgelopen jaren flink in de lift gramma stonden. Denk hierbij aan de
zit, zowel qua uitslagen maar zeker ook Ronde van Haspengouw maar zeker ook
gezien het feit dat we sinds vorig jaar aan de wedstrijden in Utrecht als opwarook in het damespeloton actief zijn.
mertje voor de Tour start later dit jaar. Tij2015 was namelijk het eerste officiële dens zowel de Ronde van de Maliebaan
jaar waarbij we een officiële damesploeg als tijdens de Ronde van het Wilhelminahadden! Naast de al jaren bestaande park stonden er legio domrenners aan
herenploeg besloot een grote groep de start, maar net zo goed stonden er
vrouwen om erg actief te gaan trainen veel domrenners langs het parcours. Dan
voor het wedstrijd wielrennen. Na de wel als supporters dan wel als vrijwilliger.
vele trainingsuren werd er ook fanatiek Iets wat mij erg goed heeft gedaan en
meegedaan aan de studentencups en Domrenner zeker ook verder op de kaart
wedstrijden van vrouwenwielrennen- heeft gezet in wielrennend Utrecht!
competitie. Naast dat ik dit als inmid- Naast het enthousiasme voor het koerdels oud wedcom nog steeds een mooi sen, werden er natuurlijk ook mooie reinitiatief vond bleek al snel dat deze da- sultaten behaald. Zo won de oud voorzitmes ook nog eens een aardig
stukje konden fietsen. Waar in
het begin van het seizoen(lees
studentencup Delft) de meeste
nog moeite hadden met het in
klikken en fietsen in een groep,
was dit aan het eind van het jaar
totaal anders. Voor het, door
Belle gewonnen, NSK waren de
chicks namelijk al dagen bezig
met het uitstippelen van de ideale ploegtactiek zodat we straks
een Domrenster op het hoogste
schavot zouden hebben. Iets
wat ook nog lukte, al met al een
mooi jaar waarin er naast het Vorig jaar bij de ploegenpresentatie, toen het
NSK ook het GNSK en meerdere
studentencups werden gewon- allemaal nog moest beginnen!
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TERUGBLIK 2015 - Wouter Ruchtie
ter direct de eerste studentencup bij de
heren niet licentie en stond Luuk in zijn
eerste jaar en eerste studentencup ook
op het podium!
Naast dit geweld onder de studenten is
er tijdens amateur wedstrijden ook zeer
goed gepresteerd, zo mochten Menno
van Hees, Anton Breuste en Matijn Straatsma ook het podium bestijgen, Menno
en Matijn zelfs meerdere malen. En dan
denk je dat je alles gehad hebt, maar dat
is niet zo! Ook op het GNSK hebben de
heren een podiumplaats weten te pakken, wel te verstaan een 3e plaats.
De ploeg was afgelopen jaar gemiddeld
genomen erg goed en daardoor kon er
vaak in finales ook nog meegereden
worden tijdens de verschillende koersen.
Ook dankzij het grote enthousiasme on-

der vrijwel alle leden om wedstrijden te
willen rijden was het een zeer succesvol
jaar.
Omdat wij als vereniging veelvuldig aanwezig waren bij de studentencups, wisten we als USWV De Domrenner beslag
te leggen op het verenigingsklassement
van de SWN! Een prestatie waar we met
heel de vereniging trots op kunnen zijn.
Ik hoop natuurlijk dat het dit jaar net zo
succesvol wordt als vorig jaar. Zowel de
dames als de herenploeg kent een boel
nieuwe gezichten die hopelijk snel hun
draai zullen vinden in het peloton. Op
z’n minst verwacht ik toch wel dat we dit
jaar weer het verenigingsklassement van
de studentencups op onze naam zetten,
laten we deze prijs lekker in Utrecht houden zou ik zeggen!!
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VOORUITBLIK 2016 Naast een terugblik mag een vlugge blik in de glazen bol
natuurlijk niet ontbreken. Eerst zullen we even kijken waar
over het algemeen de sterke, en minder sterke punten liggen
van onze ploeg
Vooruitblik herenploeg

moet behaald worden in KNWU koersen of Wilde Bond wedstrijden.
Tijdens de verscheidene criteriums die
gereden zullen worden zijn er binnen
de Domrenner een aantal specialisten.
Bas van Klarenbosch en Matijn Straatsma zijn namen waar dan snel aan
wordt gedacht. Daarnaast verwacht
ik van Ewout van der Kleij dat hij zich
dit jaar ook zal onderscheiden tijdens

In 2016 gaan we met de heren- en
damesploeg natuurlijk proberen om
2015 te overtreffen. Aan het einde
van 2015 heeft veelvraat Menno van
Hees aangekondigd te gaan stoppen
bij de Domrenner. Ook Jelmer Nuijten,
Wouter Ruchtie en Niels van der Steen
zijn overgestapt naar een andere vereniging. Hiermee is een bak ervaring
vertrokken. Naast het vertrek van deze
Domrenners zijn er een groot aantal
nieuwe jongens bij gekomen. Zeven
talentvolle renners zijn dit jaar nieuw
binnen de licentiehoudersgroep van
de Domrenner. Het lijkt erop dat er
een nieuwe generatie wedstrijdwielrenners op gaat staan aankomend seizoen. Mede door de vele trainingsuren
en het grote enthousiasme waarmee
deze nieuwe licentiehouders rondrijden heb ik er als wedstrijdcommissaris
alle vertrouwen in dat deze jongens
hoge ogen gaan gooien aankomend
seizoen.
Naast deze nieuwe jongens hebben
we natuurlijk ook nog een aantal renners die al langer voor de Domrenner
wedstrijdrijden. Bij veel van deze renners was de afgelopen jaren een stijgende lijn in hun prestaties te zien.
Als deze lijn dit seizoen zal worden
doorgetrokken dan kan het bijna niet
anders dan dat een aantal Domrenners
een podium plek weten te bemachtigen dit jaar. De doelstellingen gezet
door mij in het beleidsplan aan het
begin van het jaar waren: het winnen In 2015 ging de eer naar Tissingh.
van het GNSK en daarnaast drie podi- Welke geluksvogel zal dit jaar de
umplaatsen en één overwinning. Dit rondemissen gekust mogen worden?
8
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criteriums. Deze mannen hebben de
grootste kans om een podiumplaats te
bemachtigen tijdens de criteriums.
Gelukkig bestaat het seizoen niet alleen uit criteriums. Er zijn ook nog verscheidene omlopen. Door het minder
explosieve karakter van deze koersen
komen hier andere renners naar voren.
Kanshebbers voor omlopen aankomen
jaar zullen zijn: Fernand Cools, Guy
Frissen en Robert Warmer. Fernand
laat op dit moment al een goede vorm
zien en Guy en Robert zijn al jaren
goed tijdens dit soort wedstrijden.
Voor een aantal lichtgewichten binnen
de ploeg zal het seizoen vooral draaien om die paar klimkoersen die er per

jaar zijn. Echte lichtgewichten binnen
de ploeg zullen hier het meeste kans
maken. De grootste kansen dicht ik toe
aan Peter Jansen. Mijn verwachting is
dat Jasper Hupkes, nieuw binnen de
wedstrijdploeg, ook goede uitslagen
zal rijden tijdens dit soort koersen.
Een aantal mannen die te zwaar zijn
voor de echte klimkoersen zijn vaak
wat beter tijdens de race tegen de
klok. Er zijn twee echte tijdritspecialisten binnen de Domrenner: Bas van Klarenbosch en Matijn Straatsma. Helaas
heeft Matijn geen tijdritfiets, hierdoor
is hij afhankelijk van mede Domrenners die hem materiaal lenen.
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VOORUITBLIK 2016 Vooruitblik Damesploeg 2016
Na een succesvol eerste seizoen voor de
damesploeg staat het tweede seizoen
alweer voor de deur. Met de eerste studentencup op 19 maart zal het seizoen
worden geopend. De dames zijn al goed
in training geweest en hopelijk kunnen
ze hier meteen hun visite kaartje afgeven
voor de rest van het seizoen. Dankzij een
aantal versterkingen telt de damesploeg
momenteel 15 dames die allemaal gaan
shinen tijdens de studentencups en de
wedstrijden van de vrouwenwielrennen
competitie. Daarnaast is er al één dame
met een amateur licentie. Wellicht besluiten nog een aantal dames in het seizoen
de overstap te maken naar een amateur
licentie.
De verwachtingen van de ploeg zijn

hoog, kunnen de dames de prestaties van
vorig jaar verbeteren? Ik denk van wel!
Mede dankzij de donderdagtrainingen
zullen de dames alle fijne kneepjes van
het wedstrijdwielrennen leren beheersen. Hierdoor zullen ze komend seizoen
niet te stoppen zijn, en zoals dat gaat met
ploegen die goed draaien, zal elk individu boven zichzelf uitstijgen en prestaties
neerzetten die zij nooit van zichzelf had
verwacht. De doelstellingen voor het seizoen zijn: een eerste plaats op het GNSK,
podiumplek in het eindklassement van
de studentencups, podiumplek op het
NSK, deelname aan de vrouwenwielrennencompetitie en niet te vergeten, gezelligheid voor tijdens en na de wedstrijd. Ik
zelf heb er alle vertrouwen in dat deze
doelstellingen behaald zullen worden
aankomend seizoen, jullie ook?

AGENDA
Maart
18 maart - Ploegenpresentatie
19 maart - Vrouwentraining
26 maart - Crosstraining
29 maart - Borrel @ Café Rex
30 maart - Begin reguliere training
April
26 april - Borrel @ Café Rex
29 april tot 1 mei - Ardennenkamp
Mei
15 mei - Klimtijdrit
10
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DE HERENPLOEG
Guy Frissen
AKA Friscus
De friscus van ’12-’13 gaat voor zijn derde wedstrijdjaar binnen de Domrenner. Guy is hiermee een van de ervarenere renners binnen de
ploeg. Guy heeft vorig jaar met minder training
dan het jaar ervoor goede prestaties neergezet.
Dit jaar is hij het jaar goed begonnen door met
niet al teveel trainen toch 4e te worden tijdens
zijn eerste trainingswedstrijd. Wanneer Guy genoeg tijd kan vinden tussen zijn stage door om
te trainen weet ik zeker dat hij een constante
waarde gaat zijn binnen de ploeg met hopelijk
enkele uitschieters naar boven. Zijn Cannondale matcht goed met het Domrenner tenue en
daarom zou het mooi zijn als we Guy gaan zien
in kopgroepen dit seizoen. Echter moet hij dan
niet weer zichzelf overschatten wanneer hij een
bocht ingaat tijdens een demarrage. Dit heeft
hem vorig jaar misschien wel een overwinning
gekost, en ook niet onbelangrijk een groot stuk
vel.
Criteriums: ***
Omlopen: ****
Klimkoersen: **
Tijdrijden: ***

Timo de Ruig
Timo is geheel nieuw binnen de Domrenner
en heeft besloten direct een licentie bij ons
aan te vragen. Dit omdat hij al enige wedstijdervaring heeft. Deze 22-jarige jongen uit
Soest zal dit jaar uitkomen in de sportklasse.
Naast wielrennen doet Timo ook aan voetbal,
het valt alleen maar te hopen dat dit geen negatief effect zal hebben op zijn prestaties als
wedstrijdwielrenner. Verder is Timo een groot
vraagteken voor zowel jullie als voor mij, het
wachten is op zijn eerste training bij de Domrenner.
Criteriums: ***
Omlopen: ***
Klimkoersen: **
Tijdrijden: **
Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2015-2016
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DE HERENPLOEG
Guy Frissen
AKA Friscus
De friscus van ’12-’13 gaat voor zijn derde wedstrijdjaar binnen de Domrenner.
Guy is hiermee een van de ervarenere
renners binnen de ploeg. Dit jaar is hij
het jaar goed begonnen door met niet al
teveel trainen toch 4e te worden tijdens
zijn eerste trainingswedstrijd. Wanneer
Guy genoeg tijd kan vinden tussen zijn
stage door om te trainen weet ik zeker
dat hij een constante waarde gaat zijn
binnen de ploeg met hopelijk enkele
uitschieters naar boven. Zijn Cannondale matcht goed met het Domrenner
tenue en daarom zou het mooi zijn als
we Guy gaan zien in kopgroepen dit
seizoen. Echter moet hij dan niet weer
zichzelf overschatten wanneer hij een
bocht ingaat tijdens een demarrage. Dit heeft hem vorig jaar misschien wel een overwinning gekost, en ook niet onbelangrijk een groot stuk vel.
Criteriums: ***
Omlopen: ****
Klimkoersen: **
Tijdrijden: ***

Freek van Aernsbergen
Freek is een van de nieuwe jongens binnen de
wedstrijdploeg. Hij is aan het begin van het
nieuwe studiejaar lid geworden en heeft zich
ondertussen vaak laten zien op trainingen. Freek
heeft bij de jeugd al vier jaar lang wedstrijden
gereden, en daarna nog twee jaar bij de amateurs. Na een korte pauze van één jaar heeft hij
besloten om dit jaar weer een licentie te nemen.
Freek heeft tijdens de trainingen al bewezen dat
het een erg gezellige en goedlachse jongen is.
Nu zal hij zich dit seizoen op de fiets nog moeten
bewijzen. Freek heeft moeite met het zien van
diepte maar hopelijk heeft dit geen invloed op
zijn stuurkunsten. Ik denk dat dit jaar voor Freek
een opstapjaar wordt en dat hij volgend jaar echt
gaat shinen bij de Domrenner.
Criteriums: **
Omlopen: ***
Klimkoersen: *
Tijdrijden: **
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DE HERENPLOEG
Peter Jansen
AKA Petertje
Penningmeesters zijn goed vertegenwoordigd in de wedstrijdploeg van de Domrenner, ook Peter is namelijk oud penningmeester van het jaar ’14-’15. Peter gaat
alweer voor zijn 4e jaar binnen de wedstrijdploeg van de Domrenner en daardoor
is hij met zijn 21 jaar toch een van de meest
ervaren mannen binnen de ploeg. Na een
sleutelbeenbreuk middenin het seizoen
vorig jaar, waardoor hij zijn favoriete wedstrijd, de Wageningse muur, moest missen,
heeft Peter zijn motivatie om dit jaar goed
te rijden weer gevonden. Peter heeft in de
winter meer getraind dan ooit tevoren en
het lijkt er ook op dat hij dit jaar beter zal
zijn dan ooit tevoren. Door zijn geringe gewicht kan Peter goed klimmen. Hierdoor
zal hij in heuvel- en klimkoersen naar voren
komen. Hopelijk kan Peter zichzelf blijven
motiveren voor een geweldig seizoen. Wanneer dit lukt zie ik Peter nog wel een
podiumplek pakken tijdens een van de klimkoersen!
Criteriums: ***
Omlopen: ***
Klimkoersen: *****
Tijdrijden: *
Ewout van der Kleij
Ook Ewout is nieuw als wedstrijdrenner binnen de Domrenner. Echter heeft hij zich vorig jaar tijdens de clubkampioenschappen al weten te kronen tot clubkampioen bij
de niet licentiehouders. Hierdoor zijn de verwachtingen
hooggespannen. Ondanks dat Ewout al 21 is, is hij een
van de nieuwe talenten binnen de ploeg die wel eens
voor echte verrassingen zou kunnen zorgen in de vorm
van podiumplaatsen. Zijn stuurkunsten zijn zeer goed
en hierdoor zal hij tijdens de criteriums in het voordeel
zijn. Daarnaast kan hij gewoon hard fietsen, en dit is altijd
voordelig als je meedoet aan een wielerwedstrijd.
Criteriums: ****
Omlopen: ***
Klimkoersen: ***
Tijdrijden: **
Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2015-2016
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DE HERENPLOEG
Heerco Feenstra
De voorzitter van het huidige bestuur heeft
besloten om dit jaar een licentie te nemen bij
de sportklasse. Deze rasechte Groninger gaat
proberen om in zijn eerste jaar de sportklasse
te gebruiken als opstap om volgend jaar mee
te rijden bij de amateurs. Heerco staat bij een
paar Domrenners bekend als ‘Mister 53-11’. Dit
komt omdat hij altijd een enorme plaat ronddraait tijdens de trainingen. Hoewel men zegt
dat een cadans van rond de 100 ideaal is, kan
dit per persoon natuurlijk verschillen. Zo werd
bijvoorbeeld Bert Grabsch wereldkampioen
tijdrijden, terwijl hij een verzet ronddraait waar
je u tegen zegt en waarschijnlijk niet veel meer
dan 60 omwentelingen per minuut haalt. Mijn
verwachting is dat wanneer Heerco voldoende
zal trainen hij prima mee gaat komen met de
sportklasse en wellicht nog een verrassende
uitslag kan neerzetten dit seizoen.
Criteriums: **
Omlopen: **
Klimkoersen: *
Tijdrijden: **
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Sjoerd Brouns
Nog een nieuwe licentiehouder: Sjoerd. Sjoerd
is de huisgenoot van de wedcom van vorig jaar,
Wouter Ruchtie. Hierdoor zal Sjoerd alles weten
over waaiers en trainen. De geruchten gaan ook
dat Sjoerd stiekem meetraint met de heer Ruchtie. Om deze reden kan Sjoerd wel eens harder
gaan fietsen dan één ieder zal verwachten. Want
wanneer je meetraint met Ruchtie, dan weet je
zeker dat je veel kilometers maakt. Hopelijk zegt
de motivatie van Sjoerd om naar de circuittrainingen te komen niets over zijn motivatie op de fiets,
want in dat geval is het een verloren zaak. Ik ben
zeer benieuwd naar de prestaties van Sjoerd aankomend seizoen, maar ik verwacht dat hij prima
mee zal komen tijdens de wedstrijden! Om de verwachtingen maar niet te hoog te maken dicht ik
Sjoerd de volgende sterren toe:
Criteriums: **
Omlopen: ***
Klimkoersen: **
Tijdrijden: ***
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DE HERENPLOEG
Daan Marsman
The Man from Mars zal voor het derde jaar op rij wedstrijden rijden voor de Domrenner. Niemand rijdt zoveel koersen als Daan. Echter kan hij met zijn ranke lijfje zich maar lastig onderscheiden op de overwegend
vlakke wegen hier in Nederland. Het is dan ook niet
gek dat Daan als het even kan zijn koersen in België
of Limburg rijdt. Vorig jaar heeft hij een enorme progressie doorgemaakt. Helaas door drukte met studie is
trainen op dit moment teveel gevraagd. Hopelijk komt
daar binnenkort verandering in, zodat deze altijd vrolijke Brabantse krullenbol (met als enige ongeschoren
benen) weer mee kan gaan doen in allerlei koersen
overal en nergens. Wanneer Daan in vorm weet te komen dit jaar voordat de grote klimkoersen zijn, dan zal
hij daar zeker kans maken op een goede uitslag.
Criteriums: **
Omlopen: ***
Klimkoersen: *****
Tijdrijden: **
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DE HERENPLOEG
Vincent Tissingh
AKA Vinnie Wartaal
Het toptalent van de Domrenner. Helaas is er altijd een probleem met toptalenten, de ene keer
is het de motivatie, de andere keer een blessure en bij Vincent is het dit jaar zijn werk/studie. Hierdoor heeft Vinnie Wartaal besloten om
zijn licentieaanvraag uit te stellen tot …. nou
ja dat weet eigenlijk niemand. Dat Vinnie over
een enorme bak talent beschikt heeft hij vorig
jaar laten zien in zijn eerste seizoen. Hier imponeerde hij met veel top-20 en een aantal top10 plaatsen. Helaas wist hij het podium niet te
bereiken. Een van de grootste problemen voor
Vincent is dat zijn talent voor hard fietsen niet
overeenkomt met zijn talent voor goed sturen.
Vincent is de Domrenner die het afgelopen jaar
het vaakste met het asfalt van de plaatselijke
omloop mocht kennismaken. Gelukkig is hij nog
nooit hard gevallen. Wanneer Vincent wedstrijden gaat rijden mag dan een groot vraagteken
zijn, maar bij de wedstrijden waar hij aan de
start zal staan, zal hij goed rijden!
Criteriums: ****
Omlopen: ****
Klimkoersen: ***
Tijdrijden: **

16

Bas van Klarenbosch
Bas mag zich sinds december arts noemen! Een
hele prestatie natuurlijk. Nu heeft de Domrenner eindelijk een gediplomeerde arts binnen de
ploeg! Echter heeft de opleiding tot arts Bas afgelopen jaar veel tijd gekost. Hierdoor was hij een
zeldzame verschijning op de trainingen. Dit kwam
niet ten goede van zijn vormpeil. Mede hierdoor
heeft Bas vorig jaar slechts een paar wedstrijdjes
gereden. Dit jaar zal hij weer meer tijd hebben om
te trainen, en als hij weet terug te keren op het
niveau van twee jaar geleden, dan is Bas zeker een
podium kandidaat tijdens de verschillende criteriums. Bas heeft naast het wielrennen nog een
aantal grote liefdes, namelijk voetbal, bier en zijn
vriendin. Hopelijk zal dit geen invloed hebben op
Bas zijn prestaties op de fiets.
Criteriums: *****
Omlopen: ***
Klimkoersen: *
Tijdrijden: *****
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DE HERENPLOEG
Fernand Cools
Nog een nieuw gezicht bij de licentiehouders. Fernand is het nieuwe trainingsbeest.
In de winter heeft hij al vele kilometers gemaakt en al een trainingskamp gehad op de
Canarische eilanden. Met zijn 27 jaar is Fernand al een van de oudjes binnen de ploeg,
maar toch is het maar zijn eerste koersjaar.
Vroeger heeft hij veel geroeid, en roeiers
hebben sterke benen zeggen ze. Fernand
heeft al meerdere malen in het voorseizoen
laten zien dat hij inderdaad over een goed
stel benen beschikt. Dit jaar gaat Fernand
goede resultaten neerzetten bij de amateurs,
vooral in de omlopen en de langere koersen.
Fernand heeft de ambitie om in 2017 bij de
elite te gaan wielrennen. De verwachtingen
vanuit hemzelf zijn dus hoog, zo ook die van
mij. Naast omlopen denk ik dat Fernand het
ook erg goed zou kunnen doen in tijdritten, maar deze vermoedens moeten nog
bevestigd worden. Een echte aanwinst voor de ploeg!
Criteriums: ***
Omlopen: *****
Robert Warmer
Klimkoersen: ***
AKA Roberto
Tijdrijden: ****
De wedcom van het jaar ’12-’13 gaat alweer voor zijn zoveelste jaar bij de Domrenner. Als een van de weinige wedstrijdrijders crosst Robert ook. Dit doet hij eigenlijk zelfs liever dan
wegwielrennen. Het is dan ook niet vreemd dat Robert de regerend clubkampioen cross is. Echter heeft Robert laten weten dat hij dit jaar de dubbel wil pakken, door zowel clubkampioen cross te worden als clubkampioen op de weg. De enige
die dit ooit eerder lukte is Matthijs Kuipers. Robert is eigenlijk
altijd wel goed, maar het is wachten op die ene uitschieter,
dan kan Robert zeker een koers naar zich toe trekken. Het
ideale koersweer voor Robert is zoveel mogelijk regen gedurende de hele wedstrijd. Als crosser is hij dan helemaal in zijn
element en zet hij vaak de beste prestaties neer, ook op de
weg. Hopelijk laat zijn motivatie hem dit jaar niet in de steek
en gaat hij zichzelf het podium oprijden voor de Domrenner.
Criteriums: ***
Omlopen: *****
Klimkoersen: ****
Tijdrijden: ***
Crossen: *************************************************************************
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DE HERENPLOEG
Lennard Tetteroo
Lennard zal beginnen aan zijn tweede jaar
als wedstrijdrenner bij de Domrenner. Echter heeft hij nog geen koers gereden in ons
mooie geel-blauwe shirt. Dit omdat hij het
afgelopen seizoen erg aan het kwakkelen is
geweest door de gevolgen van de ziekte van
pfeiffer. Op het moment is Lennard hard bezig om weer in vorm te komen en ik heb er
dan ook alle vertrouwen in dat deze oud-elite
renner dit jaar goede resultaten kan boeken
bij de amateur koersen. Doordat Lennard
nog maar weinig mee heeft gereden bij de
Domrenner is het nog onbekend waar zijn
kwaliteiten liggen.
Criteriums: **
Omlopen: ***
Klimkoersen: **
Tijdrijden: ***
Luuk Schuurmans
AKA De voorleeskampioen
Luuk is een van de meest talentvolle renners bij
de Domrenner. Wanneer hij ook maar enigszins
iets doet wat op trainen lijkt kan hij het iedereen
moeilijk maken, zowel op de vlakke weg als wanneer deze omhoog loopt. Echter doet Luuk een
bestuursjaar bij UAV en dit betekent dat hij elke
week liters bier achteroverslaat en maar weinig
aan trainen toe kan komen. Hopelijk weet Luuk
dit jaar nog tijd vrij te maken om te wielrennen
want in dat geval is hij een goede kandidaat om
op het podium te belanden in wat voor koers
dan ook. De koersen die Luuk het beste zouden
moeten liggen zijn koersen met zoveel mogelijk hoogtemeters. Want hoewel deze jongen uit
Vlijmen (ook Lars Boom komt hiervandaan) echt
goed zijn best doet om zoveel mogelijk te eten,
komt hij nooit een grammetje vet aan. Door zijn geringe gewicht heeft hij topnoteringen op verscheidene klimmen in binnen- en buitenland op strava. Echter moet
hij zich nog echt gaan onderscheiden in het wielerpeloton.
Criteriums: ***		
Omlopen: **** 		
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Klimkoersen: *****
Tijdrijden: ***
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DE HERENPLOEG
Matijn Straatsma
De huidige wedcom gaat alweer voor
zijn derde jaar bij de Domrenner. Afgelopen jaar was zijn meest succesvolle
jaar waarin hij voornamelijk tijdens tijdritten indruk maakte. Zo wist hij een podiumplek te bemachtigen op zowel het
Utrechts Tijdrit Kampioenschap als het
Districts Tijdrit Kampioenschap. Daarnaast beschikt Matijn over een goede
sprint. Hierdoor zou het zomaar kunnen
dat hij tijdens een van de vele criteriums
dit jaar op het podium kan eindigen,
maar ook in omlopen kan hij zeker een
goede klassering neerzetten dankzij zijn
goede tijdrijbenen. Naast wielrennen
heeft Matijn nog een andere liefde, namelijk schaatsen. Volgens sommigen onder ons heeft dit geen positief effect op
zijn prestaties, het is nu aan hemzelf om het tegendeel te bewijzen.
Criteriums: ****		
Omlopen: ****		

Klimkoersen: **
Tijdrijden: *****
Jasper Hupkes
Ook Jasper is nieuw bij de Domrenner. Deze
Groningse krullenbol zal dit jaar wedstrijden
gaan rijden bij de sportklasse. Jasper heeft zich
al vaak laten zien bij de zaterdag- en circuittrainingen. Dit natuurlijk om zich goed voor te
bereiden op zijn komende jaar waarin hij zijn
eerste wedstrijden gaat rijden. Jasper kreeg tijdens zijn sportkeuring te horen dat hij te licht
was, waarna hij natuurlijk een klein lachje op
zijn gezicht kreeg. Hierdoor lijkt Jasper vooral
in klimkoersen goed te gaan rijden omdat hij
nauwelijks gewicht mee omhoog hoeft te zeulen. Jasper twijfelde nog aan zijn vorm, maar
na zijn eerste trainingswedstrijd dit seizoen
waarin hij prima mee kon in het peloton zullen
de twijfels weg zijn en zal zijn motivatie groot
zijn om dit seizoen goed te rijden.
Criteriums: **		
Omlopen: ** 		
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DE DAMESPLOEG
Anne van der Leeden
Anne is een van de motoren van de damesploeg. Met haar onuitputtelijke enthousiasme voor eigenlijk alles weet ze
ook de andere dames altijd te enthousiasmeren om te komen trainen of om
naar een gezellige activiteit te komen.
Daarnaast kan Anne echt beulswerk
verrichten op kop van het peloton. Maar
niet alleen in het peloton laat Anne een
goede indruk achter, ook tijdens borrels
en tal van andere activiteiten is Anne altijd aanwezigheid, en niet onbelangrijk,
altijd vrolijk! Hiermee is Anne van echt
toegevoegde waarde voor de gehele
ploeg.

Belle de Gast
De kleinste dame binnen de ploeg,
maar misschien wel het grootste talent
van allemaal. Belle heeft een enorm
goede sprint in haar benen en heeft
daarom nog geen wedstrijd verloren
waar ze aan mee deed. Dankzij drie
overwinningen in de studentencups en
de winst op het NSK weg ging Belle aan
de haal met het overall klassement bij
de dames. Belle lijkt klaar voor de volgende stap: een amateur licentie. Naast
hard fietsen houdt Belle ook enorm van
gezelligheid. Uitspraken als ‘ja het lijkt
me wel gezellig om die koers te rijden’
komen meer dan eens voor.
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DE DAMESPLOEG

Eva van Grinsven
Deze goedlachse dame uit Enkhuizen gaat voor haar tweede
jaar binnen de damesploeg.
Echte ambitie heeft ze niet, ze wil
gewoon graag studentencups rijden en er zoveel mogelijk uitrijden. Daarnaast wil ze het vooral
heel gezellig hebben met alle
dames binnen de ploeg. Eva zit
nog in haar groeiperiode op de
fiets, ze kan nog veel leren van de
studentencups en daarom denk
ik dat ze nog veel progressie zal
maken dit jaar. Ondanks dat Eva
nauwelijks ambitie heeft, denk ik
dat wanneer ze goed gaat trainen ze aan het einde van het jaar
wel eens een podium kandidaat
kan zijn bij een van de laatste studentencups.

Emma van Leersum
Deze sportieve duizendpoot vindt allerlei sporten leuk. Gelukkig maar voor
de damesploeg dat ze in de zomer veel
te zien is bij de Domrenner want het
is altijd erg gezellig met Emma. Emma
is net terug van vier maanden reizen
door Azië dus de vraag is of ze op tijd in
vorm zal zijn voor de eerste studentencup. Gelukkig is het seizoen nog lang
en heeft Emma dus alle tijd om bij te
trainen. Als net afgestudeerde fysiotherapeute zal ze zelf goed weten wat voor
training zij nodig heft om straks weer in
topvorm te zijn.
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DE DAMESPLOEG

Jill de Gier
Jill is een trainingsbeest met grote discipline. Ze deelt haar week in halve dagen
in. Dus als ze zegt: ik heb elke dag getraind,
dan heeft ze waarschijnlijk veertien keer gesport. Supercompensatie is voor watjes. Een
halve marathon lopen, bodypump, fietsen,
ze doet het allemaal alsof het niets is. dat
je dit misschien niet van deze slanke dame
verwacht, is ook haar kracht. Dus onderschat haar niet! In wedstrijden doet ze liever werk voor anderen en vindt het lastig te
geloven dat er voor haar misschien meer in
het verschiet ligt.

Merel Essink
Merel, ook wel bekend als motor Merel. Merel heeft een ijzeren mentaliteit
en is dan ook goed in afzien. Dat komt
haar goed van pas als ze eens wat minder heeft getraind. Ook dan is ze als
een van de eerste boven! Maar echt in
haar element is ze tijdens het afdalen,
dan zie je haar na de eerste bocht niet
meer terug. Helaas hebben de meeste
wielerparcoursen niet meer dan tien
meter hoogteverschil, maar gelukkig
vindt Merel het ook erg leuk om tactieken te bedenken en gaatjes dicht te
rijden.
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DAMESPLOEG
Amy Keetels
De enige vrouw (tot nu toe) met een
amateur licentie. Wie had dat een paar
jaar geleden gedacht? Amy was dé ultieme toerder, maar heeft zich ondertussen
getransformeerd tot wedstrijdrenster.
Ze vindt eigenlijk alles wat met fietsen
heeft te maken leuk en doordat ze ook
nog vaak lange toertochten rijdt heeft ze
geen enkel probleem met lange koersen.
Naast wielrennen doet Amy in de winter
ook veel aan mountainbiken en ze deed
zelfs mee aan het CK cross afgelopen jaar.
Dit had als gevolg dat Amy de regerend
clubkampioen cross is bij de vrouwen.
Dankzij haar grote enthousiasme tegenover het wedstrijdrijden heeft ze begin
dit jaar besloten om een stapje hogerop
te gaan, zelfs ondanks dat ze nog lang
gaat reizen deze zomer. Hopelijk kan
Amy dit jaar goed mee bij de amateurs
en neemt ze met haar enthousiasme nog een paar andere dames mee!
Simone Emens
Simone is ook een van de grote talenten
binnen de Domrenner. Vorig jaar wist ze
al een studentencup te winnen. Vooral
de sprint van Simone is erg goed. Helaas
voor de Domrenner gaat Simone lang
reizen deze zomer en kan dus vandaar
niet veel wedstrijden rijden. Tijdens de
wedstrijden waar ze wel aanwezig zal zijn
zal ze meedoen voor de podiumplaatsen. Naast hard fietsen is Simone ook zo
nu en dan ’s avonds in de stad te vinden,
want naast wielrennen is ontspanning
natuurlijk ook heel belangrijk.
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DAMESPLOEG
Wietske Tinga
Wietske is zeer waarschijnlijk de meest gesoigneerde vrouw binnen de Domrenner. Gelukkig
ziet ze er niet alleen heel snel uit, maar is ze dat
ook. Wietske is een van de weinige dames die
weleens gesignaleerd wordt tussen de mannen op de snelle donderdagtraining. Tijdens
al dit geweld van de met testosteron gevulde
mannenploeg weet ze zich vaak goed staande
te houden. Wanneer Wietske voldoende traint
zal ze dit jaar zeker een kandidaat zijn voor een
podiumplaats. Naast de fiets is Wietske ook nog
eens erg gastvrij, zo nodigt ze zo nu en dan een
groot aantal Domrenners uit om een feestje te
vieren.

Evelien Bergman
Evelien is op dit moment al volop in
training om komend seizoen echt
hard te gaan rijden. Het maakt niet
uit wat voor weer het is, Evelien
gaat gewoon trainen. Dankzij deze
vele training heeft ze een enorme
tempohardheid. Dit komt natuurlijk goed van pas in koersen om het
de concurrentie zo lastig mogelijk
te maken. Als Evelien dit jaar een
gaatje weet te slaan met het peloton dan zal ze niet meer te stoppen
zijn en naar alle waarschijnlijkheid
solo naar de finish te rijden. Evelien
is ook hoofdredacteur van het buitenblad, dus wanneer dit gebeurt
zullen we dit verhaal waarschijnlijk
in alle geuren en kleuren terug vinden in ons mooie verenigingsblad.

DAMESPLOEG
Malou Hiemstra
Malou is nog vrij nieuw binnen de Domrenner. Hoewel ze afgelopen wielerseizoen al lid was hebben toch weinigen
haar op de fiets gezien. Dit kwam door
een slepende knie blessure. Gelukkig
lijkt ze nu hersteld te zijn van deze blessure en kan ze zich volop gaan richten
op het wielerseizoen. Malou heeft vroeger op hoog niveau geschaatst, daarom
wordt er ook niet getwijfeld aan of ze
mee kan komen met de studentencups.
Omdat Malou de vriendin van de wedcom is, zal zij wel veel moeten trainen
en goede prestaties neer moeten zetten
om hem een beetje tevreden te houden. Mede hierom wordt er verwacht
dat Malou weleens het podium zou
kunnen bestijgen dit jaar.

Christine Boschman
Christine zit nog niet zo lang op de fiets,
maar heeft meteen goede voornemens.
Ze is lid geworden bij de Domrenner en
heeft haar stalen ros ingeruild voor een
beter exemplaar. Na deze fiets een half
jaar in haar kamer te hebben bewonderd, is het na het schaatsseizoen toch
echt tijd voor een testritje. Fanatiek in
alles wat ze doet, gaat ze ook meteen
in de damesploeg. Christine zet een
van haar extra levens in als ze wordt ingehaald. Ze weet nog niet hoeveel tijd
ze heeft om te trainen, want ze is ook
in 27 andere dingen fanatiek. Omdat
Christine nieuw is binnen de ploeg is
het nog een verrassing hoe sterk zij is
op de fiets.
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DAMESPLOEG
Ariënne Mulder
Ariënne is nog niet zo lang lid bij de Domrenner, maar uit betrouwbare bronnen hebben wij
vernomen dat zij erg sportief is. Ariënne heeft
een achtergrond bij Orca en daar heeft zij al
een goede basis opgebouwd. Voor Ariënne
was het dan ook een logische stap om maar
meteen te beginnen met wedstrijdrijden bij
de Domrenner. Geel-blauw staat Ariënne daarnaast ook veel beter dan rood (rood staat niemand namelijk). Al met al een goede aanwinst
voor de damesploeg, hoewel het nog wel een
verrassing is wat Ariënne precies op de fiets
kan, maar het zal zeker een goed en gezellig
seizoen worden met Ariënne.

Marloes de Bruin
Marloes is sinds september lid bij de
Domrenner. Enthousiast als ze is heeft
ze zich meteen ingeschreven voor een
aantal commissies binnen onze mooie
vereniging. Echter, omdat ze pas sinds
september lid is, hebben de meesten
van ons Marloes nog niet zo vaak op de
fiets gezien. Het gaat dus een verrassing worden hoe Marloes gaat rijden.
Naast wielrennen is Marloes nog druk
met studie en stage, hierdoor zal ze in
de periode van april tot juni een tijdje
in het buitenland bivakkeren. Wellicht
een goede manier om stiekem bij te
trainen?

WEDSTRIJDAGENDA

Maart
19 maart - Studentencup Delft
April
9 april - Ronde van Lexmond
16 april - Omloop Kleine Hein
23 april - Omloop Munnikenland
27 april - Ronde van ‘s Gravendeel
Mei
6 tot 8 mei - Ronde van Haspengouw
15 mei - P+R De Uithof Klimtijdrit
16 mei - DK Midden
20 tot 22 mei - Hel van Putten
21 mei - Maartendijkse Acht
28 mei - Omloop Hoeksche Waard
Juni
2 juni - Ronde van Driebergen
4 juni - Wageningse Muur
9 tot 12 juni - Tour de Lasalle
14 juni - DKT Midden
15 juni - Ronde van Zeist
18 tot 19 juni - GNSK Groningen
19 juni - Ronde van de Maliebaan
Juli
10 juli - Omloop van de Heidehof
Augustus
7 augustus - WK ICF
21 augustus - Ronde van Houten
27 augustus - Utrechts Tijdrit Kampioenschap
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DE PLOEGENPRESENTATIE!

VRIJDAG 18 MAART
20:00 TOT 22:00
ACADEMIEGEBOUW, DOMPLEIN
UTRECHT

KOM ALLEMAAL!

Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2015-2016

29

LEDENLIJST
Amy Keetels
amykeetels@hotmail.com
Amy Reinders
amy-reinders@hotmail.com
Andy Tsin
tsinandy@gmail.com
Anne Haverkate
annehaverkate@gmail.com
Anne van der Leeden
annevanderleeden@hotmail.com
Anne Steijn
anne.steijn@gmail.com
Arend van de Lagemaat arend.vandelagemaat@student.hu.nl
Ariënne Mulder
arienne_mulder@hotmail.com
Arjen van Silfhout
arjenvs@gmail.com
Bart Cuppen
neppuc@gmail.com
Bas van Klarenbosch
bas_van_klarenbosch@hotmail.com
Belle de Gast
belledegast@gmail.com
Brechtje Jansen
brechtjejansen@hotmail.com
Bryan Wools
bryan_csv@hotmail.com
Chiel van Griethuysen griec@live.nl
Christine Boschman
christine_boschman@hotmail.com
Cor Rentenaar
correntenaar@gmail.com
Daan Marsmans
daan-marsmans@hotmail.com
Daan Verhees
daanverhees94@gmail.com
Donald Schuurman
donald_94_schuurman@hotmail.com
Dorith van Pel
dorithvanpel@hotmail.com
Douwe de Wit
douwe_dewit@live.nl
Edo Sturm
e.sturm@students.uu.nl
Els van Kolfschooten
elskolf@hotmail.com
Emma van Leersum
emmavanleersum@hotmail.com
Endo van der Graaf
endovdgraaf@hotmail.com
Erwin Jonkers
erwin.jonkers@student.hu.nl
Eva van Grinsven
e.e.vangrinsven@students.uu.nl
Eva Ram
eva.ram@hotmail.com
Evelien Bergman
evelien_bergman@hotmail.com
Ewoud de Jong Posthumus
ewoud.de.jp@gmail.com
Ewout van der Kleij
ewout--@hotmail.com
Fernand Cools
fernandcools@gmail.com
Fieke Mulders
fiekemulders@gmail.com
Finn Thiemann
finnthiemann@gmail.com
Freek van Aernsbergen freekvana@gmail.com
Geert van Stam
geertvstam@live.nl
Gerco van Dijk
gercovandijk1992@hotmail.com
Gitta Vernooij
gitta_vernooij@hotmail.com
Guy Frissen
g.frissen@hotmail.com
Heerco Feenstra
h.s.t.feenstra@students.uu.nl
Henk Hofstede
hofstede.henk@gmail.com

Hetty Hofstede
Isaac de Ceuster
Isabel Timmermans
Ivar Kraaijevanger
Jacco Krijnen
Jacco Oosterhuis
Jacco van Hooren
Jan van Lopik
Jannes van Weele
Jasper Hupkes
Jeanine Westland
Jelle van der Wal
Jelle Bos
Jelle Spooren
Jeroen Content
Jill de Gier
Joël Boss
Joost van Harten
Jorn Bosma
Koen Veenenbos
Lars Veldboom
Laura Parre
Laurens Nuijten
Lay de Jong
Lennard Tetteroo
Leon Hoekstra
Lex Ligtenberg
Lisanne Jagt
Luuk Schuurmans
Maarten van de Kuilen
Maikel van Steensel
Malou Hiemstra
Marieke Jacobs
Marieke Meijaard
Mark Beckerman
Marloes de Bruin
Mart Reiling
Matijn Straatsma
Mats Pijl
Matthias Bremer
Matthijs van Oosten
Max Roos

hetty.hofstede@gmail.com
isaacdeceuster@gmail.com
isabeltimmermans@live.nl
ivarkraaij@me.com
jaccokrijnen@gmail.com
jacco_oosterhuis@hotmail.com
jaccovanhooren@hotmail.com
j.h.vanlopik@gmail.com
jannesvanweele@hotmail.com
jasperhupkes@gmail.com
westland.jeanine@gmail.com
jellevanderwal93@gmail.com
jejabo@gmail.com
jellespooren@gmail.com
jeroencontent@gmail.com
jilldegier@hotmail.com
joel.a.boss@gmail.com
joost.vanharten@gmail.com
jornbosz@gmail.com
koenrv@hotmail.com
lars_veldboom@hotmail.com
laura_parre12@hotmail.com
laurens_nuijten@hotmail.com
lay.de.jong@gmail.com
lennardtetteroo@gmail.com
hoekstraleon@gmail.com
lex_993@hotmail.com
lisannejagt@hotmail.com
schuurmans.luuk@gmail.com
maarten.v.d.kuilen@gmail.com
maikelvansteensel@gmail.com
malou_hiemstra@hotmail.com
mariekejacobs96@gmail.com
mlmeijaard@gmail.com
mark.beckerman@hotmail.com
marloes_de_b@hotmail.com
mart_reiling@hotmail.com
matijn_straatsma@hotmail.com
mats.pijl@gmail.com
matthijsbremer@yahoo.nl
matthijs.vanoosten@planet.nl
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