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Colofon 
 

 

Foto omslag 

Jan Willem op vakantie. Waar vandaan? Waarheen? 
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 Als(he)tub(e)l((ess))ieft, 

 

De redactie heeft het zowaar wederom voor elkaar gekregen een krantje in elkaar 

te flansen. Uiteraard heeft dit ze menig bloed en zweet en vele tranen gekost. Zij 

willen de zo trouwe inzenders bij deze met een wel zeer vriendelijk te noemen 

ondertoon benadrukken dat een deadline, steeds duidelijk aangekondigd in de 

eerste pagina's, bedoeld is om ook als zodanig te functioneren. Dat betekent dat 

zij de hieropvolgende dagen een prima inhoud in een nog perfectere layout 

zullen proberen te verhullen, het geheel afsluitend met een ochtendje 

monnikenwerk op de ouderwetse typemachines die Olympos ze ter beschikking 

stelt.  Zoals u hoort is het leven als redactielid ronduit zwaar te noemen. Maakt 

u het alstublieft niet nog zwaarder. Enig medeleven is zeker op zijn plaats, me 

dunkt. 

 

was getekend, 

 

een belangenbehartiger van de redactie 



  

 

 Zelf moet ik zeggen dat het fietsen momenteel niet echt van een leien 

dakje gaat, doordat ik veel tijd moest besteden aan het afronden van mijn studie 

is het trainen en ook het besturen er soms een beetje bij in geschoten. Maar 

aangezien dit allemaal is afgerond kan er nu weer optimaal getraind en ook 

bestuurd worden.  

Wel heb ik vanuit de vereniging veel goede verhalen gehoord over jullie 

(??) aktiviteiten. Een aantal mensen zien wij echter erg weinig, waar zijn jullie. 

Eigenlijk ben ik natuurlijk niet de aangewezen persoon om deze opmerking te 

maken. Zeker niet gezien het eerder geschrevene.  

Binnen de vereniging wordt nog steeds hard gewerkt aan het regelen van 

vele zaken. Zo hebben jullie kunnen zien dat de week indeling voor wat betreft 

het fietsen enigzins verandert is. Dit alles om nog beter aan jullie wensen te 

kunnen voldoen en de trainingsomstandigheden zo goed mogelijk te laten zijn.  

Een belangrijke factor bij goede trainingsomstandigheden is natuurlijk het 

weer. Nu is het de laatste tijd natuurlijk behoorlijk goed weer geweest. Ik heb 

her en der enige inlichtingen ingewonnen en Erwin heeft mij toegezegd dat het 

een erg mooie zomer gaat worden. Dus is er voor jullie de komende maanden 

geen reden meer om niet te fietsen. Alle omstandigheden zijn ideaal. Als dit niet 

zo is dan moet je ons dat maar (niet) vertellen. 

Iets anders nieuws, wat ook erg goed mooi weer kan gebruiken is de 

borrel. Na al dat fietsen hadden wij als bestuur zo eens gedacht dat jullie het 

misschien prettig zouden vinden om het opgedane vocht-tekort aan te vullen 

op een terras onder genot van een drankje. Hierbij kun je natuurlijk meteen eens 

zien hoe die idiote wielrenners er uitzien in normale kleren en zonder helm. ( zie 

voor nadere info elders in dit blad) 

 

Ik wens ieder veel fietsplezier onder de zon. 

 

Ralph 
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Sinds kort heeft de Domrenner een eigen emailadres en een echte 

emaillijst, waarmee je mailtjes naar al je ploegmaats tegelijk kunt sturen. 

Het Domrenneradres is uswd@studver.uu.nl, het adres van de lijst is 

domrenner@listbot.com  Je kan je in of uitschrijven voor de lijst op 

onze homepage www.studver.uu.nl/~uswvdom 

 

De stand van zaken wat betreft de domrennerkleding is zelfs 

voor de meeste bestuursleden inmiddels behoorlijk onoverzichtelijk 

geworden. Wanneer, hoeveel en of er überhaupt dit seizoen 

nog kleding geleverd gaat worden is nog niet duidelijk. Blijf 

desalniettemin je wensen wat betreft aantallen, maten en 

soorten gewoon doorgeven aan Thijs. Met vriendelijke dank voor 

het wachten. 

 

Vanaf volgende week worden de Domrenner trainingen aangepast. Op 

woensdag zal de rustige training in een tempotraining veranderen. Op dinsdag 

komt er een nieuwe Domrennertraining, hoewel dit al enige tijd een officieuze 

training was, samen met studievereniging A-Eskwadraat. De dinsdagtraining zal 

een rustige training worden waar iedereen in principe mee moet kunnen fietsen. 

De tijdrit-competitie blijft op dinsdagavond. Deze trainingen starten natuurlijk 

weer om half zeven bij Sportcentrum Olympos. Komt Allen! 

 

Nog een Komt Allen: donderdag 6 juli is er een Domrenner-zomerborrel in cafe 

het Ledig Erf. Iedereen is uitgenodigd om te komen en met al je wielrenvriendjes 

en -vriendinnetjes even bij te kletsen over van alles en nog wat, voor het geval 

je op vakantie niet genoeg door Utrecht gaat crossen. En natuurlijk ook als je 

dat wel gaat doen. Vanaf half tien zijn er zeker mensen en kan het een officiële 

Domrennerborrel heten. 

 

We kunnen het waarschijnlijk wel tot in de eeuwigheid blijven zeggen: Een 

aantal mensen is nog steeds niet echt lid van de Domrenner. Om lid te worden 

moet je een sportkaart hebben bij Olympos met Domrenner vermelding. 

Bovendien moet je je lidmaatschapsgeld bij ons betalen. Dit is een tientje en kan 

je aan penningmeester Thijs geven of op Raborekening 39.46.69.665 storten. 
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WAAROM? 

 

"BANG VOOR DE GROTE BOZE WOLF?!" 

 

Als wielrenner in Midden-Nederland heb je slechts drie dingen te vrezen: 

Ralph, de Amerongse berg en Hilversum. De eerstgenoemde kamikaze-piloot 

rijd je op een lukrake zondagmiddag de sloot in, de tweede doet je iedere keer 

weer twijfelen aan je fysieke gesteldheid en de derde…..tja.  

Wie wel eens per ongeluk (voor de lol doe je het niet) per fiets in 

Hilversum terecht is gekomen, ondergaat hetzelfde gevoel als een vis die zich 

gestrikt weet in de netten van een visser. Beter gezegd heb je het gevoel dat er 

een harpoen in je is geschoten. Maar dan wel eentje met een flinke weerhaak. 

Wie eenmaal Hilversum is ingereden, komt er namelijk nooit meer uit. Je ziet het 

gemeentebestuur al handenwrijvend over de stad uitkijken, mijmerend dat ze 

weer een onschuldige fietser binnen de fuik die zij hun gemeente noemen 

hebben weten te vangen.  

Twee zaken zijn binnen de gemeente Hilversum taboe: goede fietspaden 

en wegwijsborden voor fietsers. Wie dit eerste wil ervaren moet een keer via 

Maartensdijk over de oude Utrechtseweg naar Hilversum fietsen. Je weet dan 

precies waar de gemeente Hilversum begint: je rijdt dan namelijk lek in een van 

de vele kuilen die samen het fietspad vormen.  

In Hilversum staan welgeteld (eigen empirisch onderzoek) nul 

wegwijsborden voor fietsers. Dat heeft in mijn geval al tot heel bijzondere 

situaties geleid. Eén keer ben ik na een omzwerving van een half uur 

teruggekomen op het punt waar ik eerder Hilversum binnen was gereden. Als 

wraak heb ik toen een scheldkanonnade over Hilversum uitgestrooid, wat 

resulteerde in een drastische inperking van het inwonertal van Hilversum, 

aangezien een groot aantal oudjes in de directe omgeving van mijn spervuur 

een hartaanval opliep.  

Een andere keer stond ik met mijn fiets ineens midden in een heidegebied. 

Wat restte was een schelpenzandpaadje, waar ik een hekel aan heb, omdat het 

goedje zo vreselijk eng knarst onder de dunne bandjes. Omdat ik kookte van 

woede over het gebrek aan zoveel respect voor de wielrenner, heb ik daarom de 

grote plaat er maar eens opgelegd. Zat daar een lief konijntje op het fietspad? 

Ach…die had ik even niet gezien. En ’s avonds rustig mijn fiets ontdoen van 

een pelsje*.  
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Zat het voltallige gemeentebestuur van Hilversum maar eens af en toe op 

dat fietspad. Dan kocht ik morgen nog een crossmotor. De zwaarste. Met spikes. 

 

Frank ‘zeurt als opa’ van der Velden 

 

 

 

* No animals were harmed during the making of this column.   

 

 

 

  

 

Racefiets 

Aluminium frame 56cm, Shimano ultegra STI, bouwjaar 1999.  

prijs fl 750,- 

 

Kleding (verkoop i.v.m. nieuwe sponsor)  

2 broeken(mt 3+4), snelpak(3), shirt(4), gamex jack(4). 

prijs fl 75,- 

 

Bij afname fiets én kleding: totaalprijs  ƒ 800,00 

 

Stef Vorstermans 

tel. overdag: 030-6594374 

tel. s’avonds: 030-2380282 

s.vorstermans@bunnik.cso.nl 

 

 
 

 

 

Racefiets 

Merk Snel, stalen frame 64 cm, volledig Shimano afgemonteerd,  bouwjaar 1780?. 

prijs fl 200,-  

 

Schoenen 

Diadora racefietsschoenen maat 45, twee jaar gebruikt. 

nieuwprijs 200,-  vraagprijs 25,- 

 

Geert Scholma 

tel. 030-6952445 

g.scholma@phys.uu.nl 
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RUITERBERG-HOOGSTRAAT-RUITERBERG 

 

De kenners weten genoeg bij het horen van de drie woorden: Ruiterberg-

Hoogstraat-Ruiterberg; oftewel Het Grote Afzien. 

De liefhebbers weten genoeg bij het horen van de drie woorden: Ruiterberg-

Hoogstraat-Ruiterberg; Die dag wordt al in het begin van het jaar in de agenda 

genoteerd, trainingsschema's worden zonodig aangepast, weken vantevoren 

wordt erover gesproken in het peleton. 

Dinsdag 23 mei was het dan eindelijk zover. 5 licentie-houders en 6 niet-

licentiehouders streden om de ere-titel "Winnaar van de tijdrit Ruiterberg-

Hoogstraat-Ruiterberg". 

Frank, winnaar van vorig jaar, had zichzelf vooraf al tot favoriet uitgeroepen en 

de spanning (of was het ongeduld) was bij het inrijden al te merken. Hij wist zijn 

tijd van vorig weliswaar te verbeteren, maar eindigde toch op de derde plaats, 

nipt voor de winnaar van de tijdritcompetie 1999, Jan Willem. Die op zijn beurt 

weer op korte afstand werd gevolgd door Sander. De strijd om de eerste plaats 

ging dit jaar tussen Geert, in zijn eerste "klassieker" en Joost, die voor de derde 

keer meedeed. In andere tijdritjes dit jaar was Joost tweemaal Geert met enkele 

seconden voorgebleven. Deze keer waren de rollen omgedraaid en zegevierde 

Geert met klein verschil. 

De competitie bij de niet-licentiehouders begint steeds meer weg te krijgen 

van een one-man-show. Joris kreeg wederom de zaal plat en eindigde opnieuw 

tussen de licentiehouders. Op de tweede plaats eindigde Bram in een 

persoonlijk snelste tijd, net voor onze triathleet en debutant op dit parcours 

Thijs. Peter, Robert en Wouter waren de overigen die dit jaar genoeg lef hadden 

en kennis hebben gemaakt met het Phenomeen.  

 

Volledige uitslag tijdrit Ruiterberg-Hoogstraat-Ruiterberg (8,39 km) 

Naam  Catagorie  tijd  punten  gem. snelheid  

1. Geert Scholma Licentiehouders 13'06"5 12 38.4 

2. Joost Hectors Licentiehouders 13'10"0 10 38.2 

3. Frank van der Velden Licentiehouders 13'27"1 8 37.4 

4. Jan Willem Leeuwis Licentiehouders 13'27"5 7 37.4 

1. Joris van Nieuwstadt Niet-Licentiehouders 13'34"4 12 37.1 

5. Sander Smits Licentiehouders 13'35"9 6 37.0 

2. Bram van Kester Niet-Licentiehouders 14'13"7 10 35.4 

3. Thijs Heus Niet-Licentiehouders 14'14"0 8 35.4 

4. Peter Hoogenboom Niet-Licentiehouders 14'39"6 7 34.3 

5. Robert van Vosse Niet-Licentiehouders 14'40"2 6 34.3 

6. Wouter Paepe  Niet-Licentiehouders  15'31"6  5 32.4 
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DUTCH MOUNTAINS WEEKEND 

 

Zaterdagochtend, kwart voor acht. Met enige (lees: aanzienlijke) tegenzin 

kom ik uit mijn bed. Ik stouw zes boterhammen naar binnen, smeer er nog zes 

voor onderweg en hijs mijzelf en mijn rugzak op de fiets. Op naar Maastricht, om 

een weekendje met wielervereniging Dutch Mountains te gaan meegenieten van 

het onvolprezen Limburgse heuvellandschap. En, natuurlijk, om die Limburgers 

eens te laten zien dat wij laaglandsfietsers óók best een deuk in een pakje boter 

kunnen rijden. 

 Even na elf uur arriveren we op het centraal station van Maastricht. We 

hebben het perron nog niet verlaten of we kijken onze ogen al uit. Het is waar! 

Ze hebben hier in de vereniging inderdaad evenveel meiden als jongens! Dat 

stond wel in de aankondiging voor dit weekend (bij wijze van lokkertje) vermeld, 

maar zoiets gelooft een verstandig mens natuurlijk niet. USWV “De 

Domrenners” komt maar tot een procentje of tien, vijftien… 

 Op het station wordt de groep opgesplitst. Wij, de Domrenner-

delegatie, zullen overnachten bij DM’ster Tessa thuis. We rijden naar haar huis 

toe om er onze bagage te dumpen en ons om te kleden. Dan gaan we naar het 

sportcentrum waar de anderen, zowel wielrenners als mountainbikers, zich al 

verzameld hebben. Onder de deskundige leiding van een paar DM-gidsen 

vertrekt iedereen om kwart over twaalf, een academisch kwartiertje later dan 

gepland, naar de heuvels. Al na een kilometer of vijf is de eerste lekke band een 

niet te ontkennen feit. Niet alle fietsen zijn in even perfecte staat; niet iedereen 

heeft geld om elke zes maanden zijn banden te vervangen. Wat dat betreft zijn 

studenten-wielrenners in het nadeel vergeleken met hun werkende collega’s. 

Daar staat tegenover dat ze wel veel meer vrije tijd hebben om te trainen (en dat 

merk je). Reservebandjes zijn er echter in overvloed, zodat het euvel rap 

verholpen wordt. 

 Op de eerste echte klim, waarvan ik de naam alweer vergeten ben, zetten 

onze gidsen de toon. Ze beginnen staande op de pedalen een lekker tempo’tje 

te rijden en vóór de top is alles wat niet uit Limburg komt gelost. Au. Op de 

volgende klimmetjes slagen de anderen erin zich te verdapperen, zodat ook de 

DM’ers regelmatig moeten bijten om het wiel te houden. De competitie tussen 

de thuisrijders en hun gasten is fanatiek maar sportief en vriendschappelijk, en 

we zijn al wel meer dan grondig ingereden als we na zestig kilometer de 

ravitaillering bereiken. Op een warm, winderig heuveltopje zitten de 

mountainbikers, en de wielrenners die een kortere afstand rijden, al in het gras. 

Door een welwillende huisgenoot van een DM’er zijn er in een ouwe rode deux-

chevaux bananen en sportdrank en mueslirepen van sponsor Born naar boven 

gereden. Het gras is zacht, de temperatuur goed en iedereen baalt lichtelijk als 

we weer verder moeten. Gezeur over stijve armen, benen en andere 

lichaamsdelen is niet van de lucht. We zijn net weer een beetje soepel gedraaid 

als er weer iemand lek rijdt, zodat we opnieuw een kwartier stil staan. De 

Kruisberg en de Eyser Bosweg worden alweer met het oude fanatisme 

genomen. Niks geen 32/26 schakelen, hupsakee op de 42/21 omhoog. Beuken 
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met die handel. Wij Domrenners zegevieren regelmatig op te toppen van de 

klimmetjes; ons ego stijgt tot ongekende hoogten. De benen beginnen 

ondertussen een tikkeltje leeg aan te voelen en we zijn blij als na 120 kilometer 

Maastricht weer in zicht komt. 

 Pasta-Party! Dat is het motto van de volgende activiteit. Enkele kilo’s 

macaroni en bolognese-saus staan garant voor een voortzetting van de 

competitie. Ditmaal gaat het niet om snelheid van fietsen, maar om hoeveelheid 

van eten. Drie, vier, vijf volle borden is wel het minimum wat een beetje bikkel 

naar binnen krijgt. Bovendien moet er een bodempje gelegd worden voor de 

afsluiting van de dag: het bruisende Maastrichtse uitgaansleven, compleet met 

kroegentocht. Zònder gids. Al tegen twee uur begint de vermoeidheid toe te 

slaan en we besluiten om te gaan slapen. Morgen moet er tenslotte al om twaalf 

uur (’s ochtends!) weer gefietst worden. 

 Zondag blijft het beloofde ontbijt-op-bed uit, maar niemand die het erg 

vindt want we moeten ons haasten om op tijd op de afgesproken plaats te komen. 

Er zal een rondje van ongeveer 80 km worden gereden door de Voerstreek en 

langs Vaals. Het tempo ligt wat lager dan zaterdag; veel benen voelen aan als 

Brinta. Desalniettemin blijven we fanatiek, de rijders van een in hetzelfde gebied 

georganiseerde toertocht (de Fiets-Challenge!) worden fijntjes voorbijgereden. In 

Vaals begint het zwaar te onweren, en pakken we een (overdekt) terrasje. De rest 

van de rit terug naar Maastricht bestaat voornamelijk uit lange rechte afdalingen 

die met snelheden ruim boven de 45 km/h genomen kunnen worden. Rest ons 

nog de spullen in te pakken, te douchen, op de trein te stappen, en in de trein te 

filosoferen over hoe we in ònze vereniging het vrouwengehalte wat kunnen 

opvijzelen. Kortom: tot volgend jaar! 

 

namens Sander, (en hij weer namens de toercomissie), 

Joris van Nieuwstadt 

De toercomissie: 

Sander Smits (030-2897688, 

A.J.J.Smits@students.med.uu.nl) 

Tijs (030-2541870) 

Rien (030-2512659)



Kop over Kop over Kop 
 

Bij deze wil ik Thijs Heus van harte bedanken voor de mogelijkheid die hij mij 

gegeven heeft jullie weer eens toe te spreken. Hij suggereerde een de rubriek van 

het aloude ‘Rien weet raad!’ weer op te starten.  

Allereerst kan je natuurlijk altijd bij mij terecht om wijze raad!! Dat anderen 

in het verleden gedacht hebben dit onder dezelfde naam ook te kunnen doen is 

iedereen natuurlijk meteen opgevallen. De wijsheid, stijl en professionaliteit 

waarmee dat door mij altijd naar beste kunnen is gedaan, is dan ook 

overduidelijk. Nu het antwoord op je vraag ‘Ik heb mijn helium bandjes te hard 

opgepompt?’. Je moet je bandjes altijd met helium oppompen totdat het 

wijzertje 8 bar aangeeft. Helium is erg licht dus je zal er heel wat gewicht mee 

besparen. Ook geldt hoe meer helium in je bandjes hoe lichter je fiets wordt. Je 

moet de bandjes dan wel vergezeld laten gaan door helium velgen (van Mavic). 

Genoeg advies van ‘Rien weet raad’ over materiaal. Nu wil ik nog eens met 

jullie ingaan op de meer tactische aspecten van het wielrennen en wel het ‘kop 

over kop rijden’ in het bijzonder. Als je met een groepje kop over kop gaat 

rijden moet je het volgende doen. Je moet proberen om zolang mogelijk op kop 

te rijden. Als degene die achter je rijdt wil overnemen moet hij daar wel wat voor 

willen doen. Als je zelf wilt overnemen doe dat dan zo snel mogelijk door te 

versnellen zodat je je voorganger meteen voorbij bent. Neem ook voor een 

bocht over dan kan je daar tenminste snel doorheen en zet daarna meteen flink 

aan.  

Als je dit goed oefent zal je binnenkort met je trainingsgroepje makkelijk 60 

per uur kunnen halen. Succes!! 

Na deze interessante informatie is het tijd geworden de kop over te geven 

aan Bram van Kester die even het poetsen van zijn nieuwe Principia zal moeten 

uitstellen om de volgende ‘kop over kop over kop’ te schrijven 

Nog één wijs advies (zijn dit er geen twee?, red.): ‘Draag een helm en ga 

niet slingeren!’ 

 

Groetjes,   

 

RIEN WEET RAAD 
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Moed, Macht & Mythen 
 

"PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING" 

 

“Andrea”, zei laatst een Domrenner tegen mij 

“jij schrijft toch die stukjes voor het Buitenblad? Ik dacht je stijl al te 

herkennen.” 

“Gefeliciteerd nog met je overwinning” 

Eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik enigszins verbaasd was om op te 

merken hoe snel de beruchte stammenstrijd binnen de Domrenner gestreden 

was. Wielrenners zijn namelijk nogal vaak eigenwijs, met als gevolg dat ze 

zelden of nooit iets willen aannemen van mensen die gelijk hebben. Dit is vooral 

vervelend voor de mensen die altijd gelijk hebben, zoals mijzelf. Maar het lijkt 

erop dat binnen de Domrenner het klassieke wielerschema wordt aangehouden: 

De echte strijd wordt in de lente gestreden. Nu maar hopen dat deel twee van 

het wielerseizoen niet wordt gevolgd. Die van de laffe man die drie weken in het 

wiel blijft zitten om er in een tijdrit (bah!) pas iemand af te maken. Zo hadden wij 

onlangs de Giro d’Italia, waarin Casagrande zich koning van de Dolomieten had 

mogen noemen, en Simoni in de Alpen liet zien waarom Lampre in de Tour thuis 

hoort en zelfs Di Luca een dag lang in de aanval ging om uiteindelijk zeven maal 

in het harnas te sterven, maar waarin een andere renner, die om al te grove 

represailles voorkomen wij hier “Brutus” zullen noemen, er met de winst van 

door ging door als een Indurain te wachten op de laatste tijdrit. 

Maar, zo zal je je afvragen wat is eigenlijk zo fout aan tijdritten? In principe 

niets natuurlijk, het is de meest pure vorm van krachtmeting van een man tegen 

zichzelf. 

Maar daar gaat Wielrennen niet om. Wielrennen gaat om pijn lijden, en 

dan toch door kunnen gaan. Dit lijkt dan weer bijna precies de definitie van 

tijdrijden, maar dat is het niet. Een goede tijdrit rijd je niet door vanaf het begin 

volle bak te rijden, maar door in een zo constant mogelijk tempo te rijden, zodat 

je pas vlak voor het einde leeg gereden bent. Kortom, om eens een heel lelijk 

woord te gebruiken, je moet je krachten doseren. Zo heeft God het Wielrennen 

niet geschapen. Wielrennen is bedoeld als fysieke test, waarin het lichaam tot 

ongekende prestaties komt. Als je je krachten gaat doseren, als je gaat 

bedenken hoelang je lichaam het uit zou kunnen houden, ben je bezig je lichaam 

beperkingen op te leggen. Als je denkt slechts een bepaalde snelheid aan te 

kunnen, zal je nimmer veel harder kunnen rijden dan dat. Echter, als je los kan 

komen van de psyche en je de gedachte kan vermijden hoe hard je zou kunnen, 

kunnen barrières geslecht worden omdat ze simpelweg niet meer bestaan. Pas 

later, als de geestelijke realiteit weer is teruggekeerd, besef je hoe buitengewoon 

de prestatie was. Je wist niet dat je dat kon! 

 Maar, om een lang verhaal kort te maken,  dit is in een tijdrit slechts 

zelden het geval en je blijft zitten met het gevoel dat je veel te snel hersteld bent 
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en eigenlijk nog wel iets dieper had gekund. De test is niet meer zuiver fysiek, de 

pijn niet zoals die had kunnen zijn en dus is Wielrennen wielrennen geworden. En 

Brutus brutus. 

 



Op zaterdag 13-05-00 was de eerste wedstrijd voor vrouwen zonder licentie. De 

wedstrijd werd gehouden bij de Wielervereniging Kennemerland te Beverwijk. 

Tijdens de trainingen op zaterdag en het trainingsweekend hadden we al wat 

meiden warmgemaakt om vooral mee te doen met deze wedstrijden omdat het 

toch hartstikke leuk is om onderling te bekijken hoe sterk je bent en of je 

vorderingen maakt met de training. Sommigen reageerden wat afwachtend. Zo 

van: “Kan ik dat wel” of “is dat niet te hoog gegrepen voor mij, ik zit nog maar 

net op de fiets” maar er waren toch bijna 30 rensters aan de start. Nelly en ik 

hadden gewoon een klus aan de inschrijftafel. Het was voor ons heel leuk dat er 

zoveel nieuwe gezichten waren maar ook de rensters die vorig jaar hun eerste 

ervaringen hadden in wedstrijdverband waren van de partij om er vol in te gaan. 

 

De omstandigheden waren prachtig, werkelijk een fantastisch parcours, 

met een “echte berg” erin en schitterend weer, zodat ook de toeschouwers 

heerlijk bij de wedstrijd aanwezig konden zijn, liggend in het gras. De eerste 

ronde werd wat rustig aan gedaan om mij wat te laten wennen en de ronde te 

laten verkennen. Ik kwam koud de wedstrijd in omdat ik geen tijd had gehad om 

me in te rijden. Tegen alle rensters had ik gezegd dat ze op het grote blad van 

start moesten gaan, maar zelf had ik mijn versnelling nog op de 42 staan. Ik ben 

blij dat ik een ronde de tijd kreeg om dit op te merken, anders was ik er vast van 

afgereden. We gingen gelijk goed weg. De eerste ronden werd er flink gas 

gegeven en probeerden er rensters weg te rijden. Wie dat niet bij kon houden 

zagen we een tijdje later weer terug toen ze wel aan konden sluiten en mee 

bleven rijden in de groep. Na een ronde of 10 waren er 4 rensters 

weggesprongen uit de groep: Joanne Brouwer, Hanneke Lievers, Susanne 

Noordhoek en Alice de Vroedt. Joanne won de wedstrijd uiteindelijk zeer sterk, 

tweede werd Hanneke voor Susanne en Alice. Wat later in de wedstijd 

probeerden 2 rensters weg te rijden maar die werden teruggehaald door de 

groep. Het werd ook steeds duidelijker dat de “berg” toch wel veel energie 

kostte, zeker met de wind vol op kop. Vijf ronden voor de finish van de 18- werd 

er flink aangevallen voor de plaatsen 1, 2 en 3. Er werd een forse strijd geleverd, 

waarbij uiteindelijk Marlies Schönermarck won, 2
e
 werd Marjolein Kuin en 3

e
 

werd Chantal Cassee. Drie ronden voor het afsprinten van de dames 18+ 

ontstond er nog een groep met 5 rensters die onderling streden voor de 

plaatsen 5 t/m 9. 
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Al met al kunnen Nelly en ik gerust zeggen dat er een mooie strijd was. Ook 

leuk dat er een aantal schaatsenrijdsters meededen die in de zomer op de fiets 

zitten. Nelly reikte samen met de jury de bloemen uit op het podium. Iedereen was 

moe maar voldaan en wij hebben eigenlijk alleen maar positieve geluiden gehoord 

over de wedstrijd. 

 

Op 17 juni is de volgende wedstrijd bij wielervereniging Het Stadion te 

Nieuwegein. Als je iets wilt weten over de wedstrijden kun je ons telefonisch 

benaderen, maar ook per e-mail. Daarnaast hebben we inmiddels een web-site. 

Hierop staat het hele programma voor deze zomer. Ook de wedstrijden in de 

andere regio´s staan daar op. (www.roelofpos.com/vrouwenwielrennen). 

 

Op woensdagavond trainen we om de week in Utrecht en in Amstelveen vanaf 

19.00 uur. Op 17-05-00 starten we in Amstelveen, vanaf 24-05-00 in Utrecht. 

Verzamelplaats in Amstelveen is WTC Amstel, Startbaan bij de atletiekbaan. 

Verzamelplaats in Utrecht is bij wielervereniging Volharding. 

 

Nelly 

 

 

 

Cora Westland   Nelly Voogt 

Vlindermeent 75 Wageningseberg 174 

1218 CW Hilversum 3524 LT Utrecht 

035-6922269   030-2802175 

cora.westland@nl.fortis.com Nelly.Voogt@rivm.nl 



  

 

 

 

Wordt gesponsord door:  



TTT 
"DE GROTE MOLEN" 

 

 Jawel, terug van niet echt weggeweest sta ik hier dan toch weer luide en duidelijk 

leesbare onheilspellende kreten uit te kramen. Prachtig, die alliteratie (het leven is 

verrukkelijk). Enfin, nadat ik volledig neergesabeld, afgebeuld en kapotgekraakt 

was in het criterium van Made (men noemt het een kermiskoers), heb ik mijn ego 

weer magistraal kunnen oppoetsen in seizoens belangrijkste tijdrit nabij Doorn. Ik 

moet zeggen dat ik het hele seizoen dan ook wel onbewust getraind heb voor 

dergelijke inspanningen.  De kern van de meeste trainingen bestonden 

voornamelijk uit machtstrainingen. In het nu volgende zal ik hiervan twee soorten 

behandelen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Korte zeer intensieve inspanningen. 

Bij korte inspanningingen (30-60 sec.) heb je de mogelijkheid een ontzettend hoog 

vermogen te leveren zonder daarbij te hoeven verzuren en dus zonder je 

coördinatievermogen te hoeven inleveren. Tevens is er een natuurkundige wet 

van toepassing, die zegt dat je kynetische energie evenredig toeneemt met de 

snelheid in het kwadraat. Deze relatie maakt het mogelijk om met een hele hoge 

snelheid op het grote mes toch relatief soepeltjes te blijven ronddraaien. Het dode 

moment in de pedaalomwenteling word in deze situatie namelijk verwaarloosbaar 

klein. Techniek blijft aldus gehandhaafd en de training waardevol. Ideale 

omgeving vond ik in het parcours, waarop ook de tijdrit werd verreden.  
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2. Lange inspanningen rond je omslagpunt. 

Bij deze machttraining ligt de nadruk op een zeer laag toerental in combinatie met 

een zeer grote versnelling. Je benen krijgen niet de kans om te verzuren, hoewel er 

wel grote krachten geleverd moeten worden. De dijk van Amerongen-Wijk bij 

Duurstede-en-weer-terug biedt hiervoor echt een perfecte trainingsomgeving. Eén 

van beide kanten op, staat de wind vrijwel altijd min of meer (of minder) tegen. Na 

een tien kilometer en twintig minuten psychisch afzien onder in de beugel uit het 

zadel op de 53x13 voelen de benen dik en zwaar aan, het teken dat er gewerkt wordt 

aan toekomstige macht in de benen. Een gestructureerd beleid in je 

trainingsopbouw maakt dat je binnen een jaar al behoorlijk positieve vruchten kan 

gaan plukken. 

 

postscriptum latinum novicum superbum: Bij het in- en uitrijden voor 

respectievelijk na een training is het altijd aan te raden een extreem lage 

versnelling te steken in combinatie met een extreem hoog toerental. Souplesse is 

minstens even belangrijk te noemen als macht, maar wordt door velen niet 

getraind vanwege een hoge mate van laksheid, anderszijds onderschat of over het 

hoofd gezien.  

 

tot u sprak, 

 

een gerecupereerde professor in de velodynamica 



DE RONDE VAN RHENOY 

  

Of beter: de legendarische Ronde van Rhenoy. Dit jaar werd deze 

klassieker verreden op een mooie zaterdagmiddag. De weersvoorspelling 

beloofde niet veel goeds. Het zou heel hard gaan waaien, met onweer en regen. 

Deze voorspelling was uit de lucht gegrepen, gebaseerd op oude instrumenten 

en kapotte satellieten, want de zon scheen de hele wedstrijd. De ronde: 31 

ronden van ruim 1,5 km, totaal 50 km. Het parcours: negen bochten, een stukje 

dijk, klinkers, soms smal (twee meter), soms breed. Zoals u wellicht opmerkt, 

beste lezer, betrof het hier geenszins een makkelijk parcours! Het 

deelnemersveld was sterk, erg sterk, en onder hen (zij die gaan sterven, groeten 

u)* bevonden zich Frank de Sprinter en Jan Willem de Vijfde. Na het startschot 

schoot het peloton weg, velen de overwinning ruikend zoals een haai op 

kilometers afstand bloed opspoort. Terwijl JW5 zich koest hield achterin het 

peloton, won ploeggenoot FS een maandsalaris bijeen met rappe benen. Na 

vijftien ronden vroeg de beste zich af waar in godsnaam JW5 zat. Hij liet zich 

afzakken en vond, helemaal aan het eind, JW5, bijna slapend op zijn fiets. Na 

een stok tussen zijn voorwiel en een klap op zijn kop met het buitenblad was 

JW5 weer wakker en reed achter de Sprinter naar voren. Een beetje vooraan 

aangekomen, sprak een stem: RIJDEN! en harder dan hij ooit gereden had, bang 

voor nog meer klappen van de Sprinter reed JW5 naar voren. Er was al sinds het 

begin van de wedstrijd een kopgroepje van drie man. Nadat JW5 zich had 

aangesloten bij twee achtervolgers, is het de rappe man gelukt vijfde te worden 

in het algemeen klassement en ook nog vijfde en zesde in twee premiesprints. 

Al met al verdiende hij in een luttele 80 minuten een koe en schaap 

(respectievelijk voor de vijfde en zesde plaats bij de premiesprints), beschikbaar 

gesteld door Het Boerencollectief uit de gemeente Rhenoy, en reed hij 

vervolgens naar huis met zijn nieuwe gele BMW 523, beschikbaar gesteld door 

Bert Story. De Sprinter verliet het dorp met vijftig kippen en twee kazen à 12 kg 

voor de premiesprints en voor zijn elfde plek in het algemeen klassement mocht 

hij bij buurtsuper De Graaf een jaar lang gratis boodschappen doen. 

  

*Degenen die nog niet naar Gladiator geweest zijn (dit staat verder los van 

fietsen en eigenlijk ook los van alles dat met fietsen te maken heeft), zou ik de 

film zeker aanraden. 

  

In het volgend Buitenblad een stukje over de andere prestaties van JW5 

en FS en alle andere wedstrijdrenners bij de Domrenner 
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“Als je aan het dalen bent lijken hellinkjes altijd steiler dan ze zijn... Als je 

aan het klimmen bent trouwens ook.” - Geert Scholma 

 

 

“Ik ga mijn benen niet scheren, want anders maakt mijn vriendin het uit.”  - 

Jan Willem Leeuwis 

 

 

"...dan kan ik jullie er weer eens flink vanaf rijden"  - Sander Smits (37x)
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Trainingen:  
Maandag: Training olv. Rene Lamphen 

Dinsdag: Rustige training (samen met A-Es
2
) 

Woensdag:  Tempoclub-training 

Vrijdag: Training met Softijs, vertrek bij Galgenwaard 

 

Alle trainingen vertrekken om 18.30 uur bij Olympos, tenzij anders vermeld. 

 

 

Wedstrijden/Evenementen: 
 

Interne Tijdritcompetitie: 

Dinsdag 20 juni   Amerongen  

Dinsdag 8 augustus      Tijdrit van de grote schaatsvierkamp  

Dinsdag 12 september Extra tijdrit (parcours vooralsnog  

      onbekend, suggesties zijn welkom) 

    

Toertochten/Kampen (meer info: Sander): 

zaterdag 17 juni: eigen toertocht, 12h bij Olympos 

zondag 1 juli: La Marmotte 

25-27 augustus: Introkamp 

 

Triathlons (meer info: Thijs): 

25 juni kwart- (individueelen trio) triathlon  

  Terheyden 

25 juni studenten cirquit Groningen 

6 augustus: Eilanden Triathlon Vinkenveen 

13 augustus studenten cirquit Leiderdorp 

 

Interclubwedstrijden ‘dames zonder licentie’  regio midden 

za 17 juni Galecopperdijk,  Nieuwegein 

zo 2 juli Olympia, Amsterdam 

zo 13 augustus Olympia, Amsterdam 

za 19 augustus Kennemerland, Beverwijk 

zo 10 september Eemland, Amersfoort 

za 16 september Stadion, Nieuwegein 
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Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Soort Lid 

Clemens Bokel I.B.B. 219 3582 ZS Utrecht 030-2512616 Donateur 

Irene van de Broek 1e Brandeburgerweg 80 3721 ML Bilthoven 030-2293837 Lid 

Casper Buitendijk Potgieterstraat 28 bis 3532 VS Utrecht 030-2943971 Lid 

Tim Damen J.P.Coenstraat 135 bis 3531 ES Utrecht 030-2949517 Lid 

Martin Diaz Merellaan 22 3722 AL Bilthoven 030-2282038 Lid 

Ronald Franken Cambridgelaan 549 3584 DJ Utrecht 030-2518267 Lid 

Olaf Frasa Vuurvlinderberm 70 3994 WJ Houten 030-6371711 Lid 

Maartje Frijlink Annastraat 23 3512 GP Utrecht 030-2318377 Lid 

Ruben Geersse van Lieflandlaan 14 3571 AB Utrecht 030-2615787 Lid 

Edward van Geest IBB 61 3582 VS Utrecht 030-2510305 Donateur 

Mark de Groot Burg. de Withstraat 62 3732 EM De Bilt 030-2213298 Lid 

Joost Hectors IBB 57 3582 VP Utrecht 030-2510151 Licentie 

Thijs Heus Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 030-2231053 Lid 

Gesinus Heusinkveld Cambridgelaan 203 3584 DZ Utrecht 030-2544991 Licentie 

Peter Hoogenboom Voorstraat 13 bis 2 3512 AH Utrecht   Lid 

Emiel Joustra Toermalijnlaan 65 3523 BG Utrecht 030-2522729 Lid 

Ilus Kasbergen Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelrewaard 0348-561856 Donateur 

Bram van Kester Merwedestraat 48 3522 XP Utrecht 030-2890311 Lid 

Dirk-Sytze Kootstra Warande 166 3705 ZM Zeist 030-6950855 Lid 

Gert Jan Kreeft Burg. Reigerstraat 5 3581 KJ Utrecht 030-2343285 Lid 

Carlijn Langeveld IBBlaan 217 3582 ZS Utrecht 030-2518485 Lid 

Don de Leeuw van Schendelstraat 189 3511 MC Utrecht 030-2322905 Licentie 

Jan Willem Leeuwis Dahliastraat 11 3551 ST Utrecht 030-2883053 Licentie 

Erik van de Lippe Goedestraat 77 3572 RP Utrecht 030-2763733 Donateur 

Stijn Maas Briljantlaan 52 3523 CG Utrecht 030-2519661 Lid 

Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030-2732487 Lid 

Stijn Maas Springweg 47a 3511 VJ Utrecht 030-2332016 Lid 

Maaike Martens van Ostadelaan 165 I 3583 AH Utrecht 030-2513498 Lid 

Ralph Meijer van Lieflandlaan 96 3571 AG Utrecht 030-2718747 Licentie 

Joris van Nieuwstadt Warande 54 3705 ZD Zeist 030-6952207 Lid 

Suzanne Noordhoek I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Lid 

Rien van Noort I.B.B. 223 3582 ZT Utrecht 030-2512659 Licentie 

Michiel van Oers H.F. van Riellaan 44 3571 WB Utrecht 030-2732960 Lid 

Barend Rip Cambridgelaan 289-4 3584 DZ Utrecht 030-2516647 Lid 

Joost Rommes Tolsteegplantsoen 12 I 3523 AD Utrecht 030-2541884 Lid 

Klaas van Schelven Emmalaan 15 3581 HM Utrecht 06-26606285 Lid 

Geert Scholma Warande 33 3705 ZC Zeist 030-6952445 Licentie 

Eeke Sinnema Albatrosstraat 2 bis 3522 RR Utrecht 030-2897320 Lid 

Sander Smits 't Goylaan 78 I 3525 AJ Utrecht 030-2897688 Licentie 

Hillie van de Streek Impalastraat 31 3523 PJ Utrecht 030-2515865 Donateur 

Vincent Talsma van Lieflandlaan 8   Utrecht 030-2731967 Licentie 

Karen Teunissen St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Lid 

Frank van der Velden St. Josephlaan 5 3551 VA Utrecht 030-2431868 Licentie 

Stef Vorstermans Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelrewaard 0348-561856 Donateur 

Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Licentie 



Redactieadres: Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 
 


