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REDACTIONEEL - Maikel van Steensel
Kijken jullie ook zo uit naar het nieuwe album van The National? Het is deze maand
exact 2 jaar geleden dat hun laatste meesterwerkje High Violet in de schappen kwam
te liggen in uw lokale muziekwinkel.
Je zou maar Matt Berninger heten en het brein zijn achter dit (voor het grote publiek)
niets zeggende Amerikaanse bandje. Je hebt mensenlevens veranderd door ze te
raken met je doordringende songteksten en prachtige melodieën. De pers is enthousiast, publiek en fans zijn lyrisch. De wereldtournee start en ook daar is het prijs; zaal
na zaal verkoopt uit. Of ze nu spelen in geboortestad New York of voor de loempiavouwers in Vietnam, in alles zien ze het succes van hun laatste LP terug.
Dan gaan er 2 jaar voorbij, de batterij moet weer opnieuw opgeladen worden. Het
hoofd van Berninger moet weer leeg gemaakt en er moet weer ruimte zijn voor
nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie. De laatste plaat is zo goed dat het er niet makkelijker op is geworden om dit weer te overtreffen. Je bent immers zo goed als je laatste
werk. Dus is hij er alles aan gelegen om zijn tijd te nemen. Maar hoe langer de fans
moeten wachten op nieuw werk des te groter het verwachtingspatroon zal worden...
Zo ook met dit buitenblad. Het is immer al weer een hele tijd geleden dat jullie iets
van ons vernomen hebben. Wij begrijpen dat er daardoor torenhoge verwachtingen
zijn geschapen bij eenieder die dit leest. Even als The National zullen wij jullie niet
teleurstellen. Met Pera in de rol van Berninger is ook dit weer ons beste BB tot op
heden geworden.
Door de lange radiostilte is er een hoop geweest om over te schrijven waardoor deze
editie rijk gevuld zal zijn. En met onder andere gastschrijvers Reinier en Yohan kunt
u eens genieten van wat andere schrijfstijlen dan u al van ons gewend was. Zij vertellen respectievelijk over het crosskamp op Ameland en over persoonlijke groei in
het wielrennen. Verder hebben we deze editie onder andere Bregje’s pannenkoeken
burgemeester gemaakt, Willemien die haar eerste toertocht ervaring op papier gezet
heeft en Edwin een stuk gewijd aan de legendarische trainingsklim ‘de Hoogstraat’.
Enjoy!
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VAN DE VOORZITTER
Koninginnedag, de eerste officiële warme dag van het jaar. Eindelijk! De maand april
begon voor mij en voor veel andere Domrenners in de Ardennen met wielrennen
en vandaag eindigde hij wederom met wielrennen: koers in ‘s Gravendeel. Koersen
op Koninginnedag is geniaal, er waren enorm veel toeschouwers en als je met je
gesoigeneerde wielerploeg door het dorp loopt voel je je even terecht een soort
übermensch. Dat je de avond ervoor – Koninginnenacht, groot feest in de stad – al
vroeg in bed lag, vergeet je dan snel.
April 2012 was meteorologisch een rampmaand. Het was koud en het regende vaak.
Voor ons bestuur was april echter een topmaand. Op Goede Vrijdag haalden we Michiels Gouden Voorzet binnen, een subsidie van 500 euro waarmee we materiaal voor
de vereniging aan gaan schaffen (zoals gereedschapskist, tijdrithelmen en fietsen
voor mensen die een keer mee willen) en een week later hadden we een succesvol
gesprek met de nieuwe trainer (donderdag 3 mei zal hij voor het eerst komen). Vorige
week hebben we al onze plannen gedeeld op de HALV en, hoewel het een lange
zit was, was de vergadering zeer productief te noemen. Er ligt een meerjarenplan,
de besteding van begrotingspost ‘auto’ is gespecificeerd en het eerder genoemde
trainingsplan is uitgewerkt.
De komende maand mei zal natuurlijk volledig in het teken staan van het derde lustrum. Op 12 mei is de aftrap met de lustrumsponsortocht met BBQ. Een paar dagen
later natuurlijk het grote lustrumfeest en de pubquiz, waar ik me al weken op aan
het voorbereiden ben. De meest prestigieuze prijzen van het lustrum zijn echter in
de week erna te verdienen. Ik bedoel natuurlijk de pannenkoekenwedstrijd en de
speciale lustrum-woensdagtraining.
Allemaal activiteiten om naar uit te kijken!
Jorryt Matthee
Voorzitter USWV de Domrenner 2011-2012
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CROSSKAMP AMELAND - Reinier Bank
AMELAND - “Fietsen in de modder rules de pan uit”, met deze directe quote weet
oud-domrenner Mark van Manen de sfeer van Crosskamp Ameland afgelopen weekend mooi weer te geven. Onder het genot van een zonnetje, windkracht 4 bft NW
werd er twee dagen lang door 6 fanatiekelingen geknald over het Waddeneiland…
met de wind mee… en er dwars doorheen!
Vrijdag 9 maart was het dan zover. Mountainbiken op Ameland. Rond het middag
uur vertrokken Jos Ruijter, Stefan van Marrewijk, Reinier Bank en Jasper Hentzen en
werd de Auris bij Jasper volgegooid. Dit kostte de nodige moeite en zo bleek later,
was niet alles meegenomen.
Vier man in de auto en eindelijk op de snelweg… gelijk de file in… Heerlijk! Gelukkig
was de file snel voorbij en konden we verder op de A27. Jammer genoeg was er weer
oponthoud. Vanaf de achterbank klonk het “volgens mij zit er een fiets los!”. Dus,
auto op de vluchtstrook en vastzetten die handel.
Eenmaal weer op weg leek alles tot aan Friesland goed en wel. Tot dat… “fuuuuck”,
“wat?”, “ik ben het eten voor vanavond vergeten!”. Dus voordat we bij de veerboot
waren nog even de lokale supermarkt binnengestapt en de broodnodige snert met
stokbrood ingeslagen.
Uiteindelijk waren we nog prima op tijd en niet veel eerder waren Mark van Manen
en Ruben Opgelder met een tweede auto gearriveerd.
Inmiddels was het een uur of zeven en al goed donker. Ook aan de overzijde op Ameland viel er bar weinig te zien. De spaarzame lantarenpalen waren alleen te vinden
in bewoond gebied. Het gehuurde vakantiehuis bevond zich alleen op ongeveer 7
kilometer fietsen. Geen probleem zou je zeggen.
Alleen Jos. Ja Jos was de enige die de volgende dag een mountainbike zou gaan
huren dus die werd achtergelaten bij de boot, wachtend op de bus. Gelukkig voor
hem vertrok deze al snel. De rest was inmiddels in het pikkedonker op weg naar het
vakantiehuisje. Onder het licht van een telefoondisplay werd voorkomen dat we de
berm in reden. De tegemoetkomende auto’s met grootlicht maakten het er niet gemakkelijker op.
Halverwege deze prachtige speurtocht in het donker belt Jos met de vraag: “Zeg hoe
heet de halte waar ik eruit moet?” Na wat gegooglemap was het juiste antwoord:
Snikkepad. Waarop Ruben door de telefoon roept: “Je moet eruit bij SnikkeLpad”.
Het mooiste aan dit verhaal was dat Jos dit vervolgens letterlijk heeft zegt tegen de
buschauffeur en deze en medepassagiers in lachen uitbarsten.
Na ongeveer 30 minuten fietsen werd het huisje gelokaliseerd en lag er een welkomstkaartje voor de familie Bank op tafel. Ontzettend aardig van de verhuurder.
Gelijk de snert in de pan gemikt en de stokbroden in de oven afgebakken.
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CROSSKAMP AMELAND - Reinier Bank
Zaterdag kon er lekker worden doorgeslapen en daar werd dan ook goed gebruik
van gemaakt. Drie man werden naar de supermarkt gestuurd en Jos in tegengestelde
richting naar de fietsverhuur! Mark, Stefan en Reinier waren snel weer terug, maar Jos
had de nodige moeite zijn fietsje te vinden. Bleek uiteindelijk dat hij het halve eiland
over was gefietsen opzoek naar de juiste vestiging.
De zaterdag was de dag van de proloog. Omdat die midden op de dag werd verreden, zijn we rond een uur of twaalf richting Hollum gereden. Er was een prachtig
parcours door de duinen uitgezet. Na een ontspannen rondje om de boel een beetje
te verkennen werd om twee uur gestart.
Met een deelnemersveld bij de senioren van 200 deelnemers hebben de Domrenners
zich prima staande weten te houden met 5 van de 6 binnen de top 50 snelste tijden.
Voor Jos, onze laatste man, was dan ook het excuus dat hij op zijn minst 3 minuten
sneller zou hebben gereden mits hij klikpedalen zou hebben gehad. Wij geloven hem uiteraard op zijn woord!
Na afloop zijn drie heren nog de duinen en
bossen in gereden om de wirwar aan routes
te trotseren. Klasse paden, wilde dieren (jaja
heuse reeën, hazen, konijnen en een buizerd)
en ja een zonnetje erbij!
De zondag was wederom heerlijk helder
blauw! Een flink briesje die de eilandbewoners waarschijnlijk niet eens zouden hebben opgemerkt was aanwezig.
Vandaag was de toertocht waar het allemaal om te doen was. Dit bikkel zware parcours leek in eerste instantie een eitje. Enigszins misleidt door de rugwind zaten de
eerste 40 km er al snel op. Jasper en Mark vonden het zelfs zo lekker dat ze gelijk een
paar extra omrij-kilometers hebben gepakt op het strand. Zelf ontkennen ze in alle
toonaarden en houden het op extra trainingskilometers.
Eenmaal de andere kant van het eiland bereikt, draaide de wind. Daar lag een fantastisch moeras waar de ene naar de andere op zijn of haar plaat ging. Het mooiste was
nog dat de snelheidsduivels van de proloog van zaterdag (team Giant) rechtsomkeert
maakten, omdat zij met hun strandbanden totaal geen grip hadden.
De 20 daaropvolgende kilometers met tegenwind door mul zand bossen en over
hobbelige dijken en duinen waren prachtig en uitdagend maar vooral slopend. De
welverdiende warme douche na afloop was al een prachtige prijs op zich. Na een
goede maaltijd werd ’s avonds de boot gepakt naar vaste wal. Zeker voor herhaling
vatbaar!
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PLOEGENPRESENTATIE - Tim Zwart
De weg naar de Rabobank is lang en vol met kronkels. Voor de Domrenner, echter
op de 15e maart ook voor uw verslaggever. Google Maps wist de maliebaan 15 op
de verkeerde plek neer te zetten. Voor ‘de bank die het anders doet’, zijn kaarten
blijkbaar nog niet geheel obsoleet.1
Bij binnenkomst in de smetteloos witte wereld van het grote geld, was het bestuur
uitgedost in wat een wijs man ooit apenpakken noemde. Het contrast met het plebs is
zelden groter geweest. Toen mij ‘koffie of thee’ aangeboden werd door een pr-dame
dacht ik definitief te zijn aanbeland op de presentatie van de Rabobank Wielerploeg.
De illusie brak toen bij nadere inspectie de lieftallige PR dame gewoon Amber bleek
te zijn. De toon was gezet. Na vluchtig bij de doorgaans met beide benen op de
grond staande voorzitter Jorryt geinformeerd te hebben of het beleid was de licentiehouders al voor de start van het seizoen zenuwachtig te maken, was het reeds tijd
om aan te vangen.
De kickoff werd verzorgt door een hele hoge heer (HHH™) van eerdergenoemde
Bank der Banken. Na een korte doch enerverende speech over de visie omtrent het
Rabo Wielerplan en de vertaling naar de realiteit in haar beroemdste exponent was
het tijd voor het volgende onderdeel: Striptease! De dames van StuDance lieten
zien dat dans niet slechts bestaat bij de gratie van haar esthetiek. Het werd die dag
vakkundig ingezet om Joël van zijn kledij te ontdoen. The Boss liet zich en plein publique uitkleden door een harem Studancers. Wedco geweest zijn komt blijkbaar met
privileges... Onder de kleding onthulde zich iets geelblauws. Had the Boss het tenue
op zijn lichaam laten tatoueren? Liefde voor de club is een ding…
En een snelpak wat anders.
Toen Jelmer vervolgens ook ontdaan werd van zijn kledij door nieuwe StuDancers
was de overgang van oud naar nieuw een feit. De dames onthulden het spiksplinternieuwe, gelukkig eveneens geelblauwe tenue op het lichaam van de huidige Wedco,
ditmaal met de letters ‘Rabobank’.
Daarna was het tijd voor de missverkiezing. Winnares Anne maakte geheel in stijl
bekend haar jonge leven in het vervolg te zullen wijden aan de vrede binnen het
wielrennen. Domrenners: Voordat je iemand de hekken inrijdt, denk aan wie je er nog
meer pijn mee doet. Amen.
Een kort promofilmpje volgde, dat kundig in elkaar gedraaidwas, maar waar toch
voor sommigen vooral van bijbleef dat Rabobank en Dupree de ‘two head sponsors’
werden genoemd en het menig toeschouwer opviel dat dit toch wel een afschuwelijk
‘dutchism’ 2 betreft.
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PLOEGENPRESENTATIE - Tim Zwart
Daarna werd een enigszins normale ploegenpresentatie afgewerkt, met als verschil
met vorige jaren dat het formaat dit keer Ranking the Renners 3 heette.
Na afloop werd kleding uitgedeeld en was er tijd om niet zo veel te doen. Een reactie van de kersverse rondemiss zat er niet in, maar wel kan ik optekenen dat Joël
het niet erg zou vinden eigenhandig de prestaties van zijn eigen wedstrijdploeg teniet te doen als onderdeel van Jelmers ploeg. Op de suggestie dat het buitenblad
niet op dergelijk correcte reacties zat te wachten, wist hij te vertellen dat hij Jelmer
‘een beetje uit de hoogte vond doen, soms’. Of dit gaat lijden tot een apocalyptische implosie van de gehele wedstrijdploeg? Kijk dan weer snel naar Sesamstraat of
koop het volgende Buitenblad, door het gehele land te koop vanaf ong. juni.

StuDance met WedCom en kleding nieuw en oud
Wat toch een mooier woord is dan het oersaaie, doch Nederlandse ‘verouderd’.
‘Dutchism’ is bij mijn weten geen Engels woord, maar natuurlijk zelf een ‘dutchism’, afgeleid van ‘anglicisme’. Voor tips om ‘Dutchisms’ te vermijden, bel de SchwarzBrain hotline
(0634338115, 80ct/min)

1
2

3

Zie het artikel elders in het blad der bladen
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ARDENNENKAMP - Suzanne Pera
Een nieuw jaar, een nieuw stukje. Ik zou haast sentimenteel worden van het feit dat
het alweer een jaar geleden is een vergelijkbaar stukje schreef. Gaan we niet doen.
Vrijdagochtend 30 maart, IBB. Hentzen en bijrijders vertrekken met een bus vol fietsen. (In mijn hoofd tekent zich dan altijd een krantenbericht af als ‘Vrachtwagen verliest lading racefietsen op A2’) Langzaamaan vertrekt ook de rest van de karavaan
richting Trois Ponts, waar het nieuwe huisje zich bevindt. Onderweg kruip ik nog een
keer achter het stuur van de volgeladen
Opel Corsa van Alex, om me daarna te
realiseren dat ik m’n bril niet op heb. Gelukkig waren alle ‘Route degradée’ borden langs de kant nog prima te lezen.
Na aankomst en grondige inspectie van
ons nieuwe onderkomen volgt toch het
onvermijdelijke: tijd om op de fiets te
stappen. Waar vorig jaar de temperatuur boven de 20 graden kwam, was het
nu nat, mistig en fris. Het getal wat m’n
hartslagmeter vervolgens af en toe aangeeft staat me totaal niet aan. Hoe deed
Krabbé dat nou in “De Renner”? 34/25 keer 2.09, kon ik nou maar hoofdrekenen.
Morgen toch maar met pannenkoekenverzet 34/29 omhoog rollen.
Op dag 2 begon het echte werk. Reinier en ik zouden de route doen. Dit ging redelijk,
maar de weg terug was wat problematischer. “Hé, ik geloof niet dat ons begin – en
eindpunt op de GPS dichterbij komen”. Groupe ‘Maikel en Jorik’ heeft ons geloof ik
vijf keer door Aywaille heen en terug zien fietsen.
Uiteindelijk stond groep 4 (Bregje, Anne, Saskia H, Carola, Reinier) na 110 km (!) onder aan de slotklim in Trois Ponts. Anne en ik besloten samen de laatste kilometers
te bedwingen. Enige nadeel was dat dat lullige klimmetje besloot voor onze ogen te
transformeren in de Stelvio. Zomaar, zonder waarschuwing. Er werd gevloekt, getierd,
aan het stuur getrokken. Het enige wat miste was wat dramatische muziek op de achtergrond. Maar het lukte. Natuurlijk.
Thuis bleek dat iedereen lekker gefietst had en dat het onderweg gelukkig ook een
aantal keer ‘koers geweest was’ . Een aantal mensen dook thuis gelijk de sauna in,
anderen ploften op de bank neer. Zondag nog een mooi klein rondje gemaakt en
snel een plekje bemachtigd voor de TV om de Hoogmis van het Vlaamse wielrennen
goed te kunnen zien. Dan volgt het onvermijdelijke afscheid. Ik heb vaak last van het
tegenovergestelde van heimwee. Ik wil altijd liever ergens langer blijven. Op de toch
onvermijdelijke terugweg naar Utrecht in de auto keihard Queen meegeblèrt, om vervolgens na het jaarlijks verplichte tripje naar de McDonalds te concluderen dat het
wederom een geslaagd weekend was geweest.
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BB DOET - Maikel van Steensel
We schrijven zondag 26 februari, het weekend waarin
het professionele wielerseizoen officieus geopend
wordt in Belgie. Ik zit in Lombok op de bank en zie
samen met Jorik hoe Cavendish in Kuurne – Brussel –
Kuurne wederom alle rappe mannen het nakijken geeft. Dan vertrekken we samen naar de wijk
waar Wesley Sneijder voor het eerst het levenslicht zag; Ondiep, net om de hoek bij de school
waar ik al 3 jaar ingeschreven sta.
Op weg er naar toe fietsen we langs Mehtap en wordt er een pact gesloten dat mocht het eten
bij Bregje niet goed binnen te houden zijn we dan op de terug weg onze avond daar af zullen
sluiten. Een soort van ‘Het BB doet…. Mehtap’

Bregje Loverbos

Daar stond mevrouw dan, achter het fornuis met een charmant schort aan pannenkoeken te
bakken. Inderdaad, pannenkoeken, alsof ze me er iets mee duidelijk wilde maken. Maar ach, ik
was al lang blij dat we niet voor de 27e keer iets met pasta kregen. Al was het niet echt haar
eigen keuze, meer de keuze van haar kerstpakket.
Haar werkruimte was een piep klein keukentje op de 2e verdieping, met ook nog eens 5 mensen
om haar heen, en de 6e was op komst. Kersvers redactielid Willemien deed er om één of andere reden veel langer over dan de bedoeling was. Hier zouden verschillende redenen aan ten
grondslag hebben kunnen liggen: Zou ze -sluw als ze is- express wat later zijn gekomen zodat
ze zeker wist dat ze niet mee hoefde te helpen aan het fornuis? Of zou ze langs Mehtap zijn
gefietst en (i.t.t. Jorik en ik) zich niet hebben kunnen inhouden? Of was het een typisch geval
van vrouwen + navigatie = problemen? (Lees anders voor de grap de vorige BB doet editie er
maar eens op na.)
De gastvrouw die geen chocomel in huis blijkt te hebben, zweert wel bij rode wijn als herstel
drank. Ze dirigeert ons naar haar even kleine kamer alwaar -na een uiterst nauwkeurige berekening van wiskundig student Tim- iedereen 1,42 m2 blijkt te hebben om zijn bordje leeg te eten.
Meest opvallende eyecatcher op haar kamer is de foto van Berko boven haar bed. Je zou denken aan een idool, haar grote voorbeeld. Maar dan komt ze met een sterk ontkrachtende quote:
“Wie is Berko, is dat een neger?” We beseffen ons dat we met een nieuw lid te maken hebben
en leggen haar uit wie deze inspirator, motivator en tevens domrennerlegende is. Verder leggen
we haar uit dat de Amerongse berg niet echt een berg is en dat als je niet met stroop om kan
gaan je beter je schort aan kan houden tijdens het eten.
Na een vragenrondje met de goedlachse Brabantse komen we een hoop van haar te weten:
Die zelfde middag nog poogde ze om van haar woonplaats Asten naar Utrecht te fietsen, na
o.a. 3 keer Son en Breugel gezien te hebben strandt haar dappere poging op het station van
Den Bosch, waar ze de trein pakt naar Utrecht om ons op tijd van pannenkoeken te kunnen
voorzien. Toch weer 80 km in de benen voor het Ardenneskamp, waar ze vooral heen gaat om
Jorik het vuur aan de schenen te leggen bij het hartenjagen. Moet lukken. Jorik is niet echt een
hartenjager. Meer een rokkenjager.
Ook slaapt ze al nachten niet van het feit dat ze slecht scoort in het klassement voor Domrenner
rondemiss. Na enig overleg met Jorik blijkt het ontbreken van een gefundeerde campagne en
deugdelijke bikinironde de missing link te vormen in het rondemiss succes, wat aanvankelijk in
de lijn der domrenner verwachtingen lag.
Nadat ze ons dol enthousiast uitlegde op google maps waar het die middag fout was gegaan,
Jorik ontdekte dat je met gele en roze vla de Giro en Tour in één bordje hebt, en Willemien
in haar broek plaste van het lachen (of was het thee?), gingen de 2 vrouwelijke redactie leden
richting huis en werden wij 4 mannen nog even meegesleept naar een donker schuurtje. Iets wat
11

spannender klinkt dan het daadwerkelijk was. Gewapend met een geleende opwind-zaklamp
(klinkt ook spannender dan het is) van Sjonnie Willems liepen we een vochtig donker schuurtje
binnen. Keurig netjes verstopt onder een oud kleed lag ze dan.
En dan heb ik het over de fiets. Deze was zo schoon dat we haast
vermoedden dat er helemaal niet op was gefietst die dag. Deze
constatering werd nog wat kracht bij gezet toen onze Friese held
Edwin de bandenspanning controleerde. Volgens de beer van Harlingen was deze zeker niet meer dan 4 bar. Bregje hield voet bij stuk
en vertelde dat ze er die morgen nog 11 (!) bar in had gedaan. “Of
mijn pomp is stuk, dat zou ook kunnen”. Nou gaan we maar uit van
het laatste want in het andere geval zou de fiets zijn opgestegen.
Onze dank gaat uit naar de gastvrouw die het toch maar even voor
elkaar kreeg om voor 7 mensen een heerlijke maaltijd te bereiden
en het zo gezellig te maken dat we meer dan 4 uur zijn gebleven.
En uiteraard dank aan de vaatwasser die het mogelijk maakte dat
we weer geen ene flikker hebben uit hoeven voeren. Top avond!
N.B. Op alle grappen m.b.t. het vegetarisme is censuur toegepast ivm het bewaren van de
goede vrede binnen de redactie.

A

B

C

D

ONTWAKINGSTOCHT - Willemien van den Hout
Het is zaterdag 3 maart. Ik ontwaak met het idee dat morgen de grote dag is, de
ontwakingstocht, mijn eerste toertocht in mijn wielercarrière! Hoe bereid ik me voor,
wat is het beste?! Een rustige zaterdagtraining, veel pasta eten, niet stressen, op tijd
gaan slapen, én natuurlijk geen alcohol. Ik begin goed, zaterdagochtend verschijn ik
om 11 uur op Olympos en train rustig mee met de damestraining, daarna ga ik lekker
naar huis om te herstellen zodat ik de volgende dag optimale benen heb.
Dan gaat de bel, mijn ouders staan op de stoep, ze komen langs om me te feliciteren,
ik ben namelijk jarig! En jarig zijn, dat maakt een goede voorbereiding een stuk lastiger, zo bleek. Vanaf eind van de middag was er niet veel meer over van mijn goede
voornemen. Door onverwacht bezoek ontstond enige stress, dronk ik tóch die paar
glaasjes alcohol en ging ik tot overmaat van ramp veel te laat naar bed.
Zondagochtend 4 maart. Om 8 uur ontwaak ik na 5 uurtjes geslapen te hebben, ik
voel me eigenlijk best goed. Na een stevig ontbijt kleed ik me om en rijd richting
Olympos. Hier aangekomen zie ik al een aantal ‘snelle jongens’ staan, hoor ik gesprekken over de naderende regen en dat ‘we flink door gaan fietsen zodat we voor
de buien weer thuis zijn’. Het rare gevoel dat in mijn buik opkomt is volgens mij niet
het gevolg van de voorgaande dag, maar herken ik als spanning.
Dan gaan we op weg naar Driebergen, schrijven we ons in en voor ik het weet ben ik
begonnen aan mijn eerste wielertocht. We starten rustig, op kop rijden met 27km/h
vind ik voldoende, ik wil me tenslotte niet in de eerste kilometers stuk rijden. Als ik
echter van kop af ben, gaat het tempo langzaamaan omhoog. Na ruim een uur rijden
besluiten twee Domrenners af te haken ‘een toertocht is om te toeren, niet om te
racen’, zo luidt het commentaar, Suus knikt bevestigend en daarmee verdwijnen onze
voorzitter en Suus uit het zicht en blijf ik als enige vrouw achter in het gezelschap.
Blijkbaar is dit voor de overgebleven mannen het startsein, alle remmen gaan los!
Met 34km/h rijden we verder, op de dijk koersen we met 36, 38 of zelfs wel 40 km/h.
Om één of andere wonderbaarlijke reden houd ik vol, voelen mijn benen goed en
vind ik het zelfs leuk.
Om 3 uur finishten we in Driebergen. We hadden de tocht volbracht en dit zelfs
zonder regen! Na nog 16 lange kilometers naar huis, eindigde om half 4 dan echt de
ontwakingstocht voor mij.
Ik denk nog vaak terug aan deze twee dagen. Wat was het geheim? Wat had ik gedaan waardoor ik zo goed kon rijden, waardoor ik mezelf versteld liet staan? Was het
de rustige zaterdagtraining vooraf? De stress voor mijn eerste toertocht die voor veel
adrenaline zorgde? Of waren het toch die paar glaasjes wijn? Ik weet het niet. Wat ik
wel weet is dat hier mijn fanatisme voor het wieleren is ontwaakt! Mooier kan het toch
niet tijdens een Ontwakingstocht?!

Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2011-2012

13

CLINIC

Nog vrienden die je aan het wielrennen wil helpen? Laat ze weten
over de Domrenner-wielrenclinic op de Nedereindse berg!
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GROEI - Yohan de Klein
1. Jasper Hentzen 20min04s 37.67 km/h
2. Yohan de Klein 21min03s 35.91 km/h
3. Joost Vermuë
21min17s 35.52 km/h
Hierboven staat de uitslag van een tijdrit in april 2008. Dat was Vechten-Werkhoven-Vechten
(VWV) I, mijn eerste tijdrit ooit. In de week vooraf had ik er het en een ander over gehoord, en
op de betreffende dinsdag besloot ik om maar te gaan kijken wat het zou zijn. Ik monteerde het
triatlonstuur van mijn oom en nam had ik het strakste fietsshirt aangetrokken wat in mijn kast te
vinden was. Bij de start had ik 2 volle bidons, mocht ik erge dorst krijgen van het tijdrijden en
enkele repen in mijn achterzakje, voor het geval ik onderweg honger zou krijgen. Het is dan ook
wel 12.6 kilometer. Dit was onervarenheid ten top.
In die tijd fietste ik zo’n 1 keer in de week, vond het maar een rare sport eigenlijk en was van
mening dat bij hockey toch fatsoenlijker volk te vinden was. Tijdens de spaarzame momenten
dat ik fietste, was mijn gemiddelde zo’n 26, een hele prestatie over 60km. Ik kan me herinneren
dat ik na een zaterdagtraining toen nauwelijks meer in staat was om te douchen.
Goed, zo startte ik dus met bidons, maar vastbesloten hard te gaan. Stayeren bij Vis bleek geen
succes, dat reken ik nu tot mijn ervaring. Ik finishte, was redelijk kapot, en toen kwam de einduitslag, voorgelezen door ik meen Christiaan Lievense. Ik was 2e. “sneller dan Joost, knap hoor!”
zei Christiaan. Ik was nog geen 2 maanden lid, nog nooit van Joost gehoord en ik antwoordde
ongeveer zo: “Is die Joost zo goed dan? Dan zou die toch wel harder gaan?”. Jentzen won de
tijdrit met een moyenne van wel 37.67 km/u, bijna 40; ik was onder de indruk. Joost hield vol
slecht gereden te hebben, maar of ik dat nou geloofde…
Gedurende de rest van het jaar liet ik mijn gezicht wat vaker op de training zien, maar ik hield
vol dat trainen maar iets raars, en een stukje fietsen veel leuker was. In de aanloop naar de
volgende tijdrit, kwam vooral Jentzen polsen bij de nieuwe concurrent. Hij kwam met vragen
zoals: “Hoe vaak train je?”, “Hoeveel harder denk je te kunnen?”. Het antwoord was iets van “
trainen? Niet, ik fiets gewoon 2x per week. En als ik harder kan, zal ik het wel merken.” Jentzen
en ook Joost verzekerden mij dat zij toch zeker 3 keer per week serieus aan de bak gingen, met
als gevolg, zoals zij concludeerden, dat ik het dus tegen ze af zou gaan leggen in de competitie.
“We zullen zien, ik ga niet anders fietsen dan dat ik nu doe.”
Gedurende de rest van het seizoen werden de verschillen tussen Joost, Jasper en mij steeds
meer in mijn nadeel. Het seizoen kwam zo ten einde. Jasper won alle tijdritten, Joost tweede,
ik derde maar dankzij meer deelnames eindigde ik toch tweede in het klassement. Echt veel
vooruitgang zat er bij mij niet in de verdere jaren. VWV reed ik in 21”03’, 21’’04’, 20’’49’, 20’’57’
en 20’’43’. Aan constant rijden geen gebrek dus. Ik lette niet zo heel erg meer op mijn concurrenten. Totdat ergens in 2009-2010 iemand mij attendeerde op de beste sprinter uit de
vereniging, ene Joost. Ik ging in mijn hoofd hard na of ik nog een andere Joost kende binnen
de vereniging, maar dit was niet het geval en het bleek inderdaad te gaan om die jongen die
van mij verloren had in de tijdrit. “Hij is goed hoor!’’. Ik kon me er echter niets bij voorstellen.
Deze jongens groeiden in hun kunnen (reden beide met 40 km/h op de tankweg) en mijn groei
was beperkt, getuige mijn tijdrit-tijden
Maar goed, de meesten kennen Joost niet anders dan een degelijke sprinter, Jentzen als een
tijdrit specialist, en mij inmiddels als een boven gemiddeld rijder. Van Joost en Jentzen is nu duidelijk hoe zij naar dit niveau gegroeid zijn. Maar hoe deed ik dit dan, als jongen die nooit train-
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GROEI - Yohan de Klein
de? Welnu, ik ben ergens begonnen wel te gaan trainen. Want wielrennen is een sport waarbij
trainingsuren heel duidelijk resultaat opleveren. Zonder training geen groei. Dat “ergens’’ was
voor mij Canada, een plek die overigens niet alleen mij heeft geïnspireerd tot fanatiek sporten.
Na de laatste VWV 2009 ging ik voor een halfjaar naar Victoria BC, en kon daar goedkoop de
sportschool gebruiken. En hoewel ik graag de kosten er uit haal als ik me ergens voor inschrijf
(hier niet erg moeilijk voor die $30), was het plan aanvankelijk rustig te beginnen. Ik ging zo’n
1 à 2 keer per week. Een keer ’s avonds na het sporten liep ik met een groepje terug van de
Gym naar de campus. Het gesprek ging over wat te doen na het sporten en of je dan eiwit zou
moeten gebruiken. Op een gegeven moment vertelde een Zweed: “Direct na het sporten moet
je eiwit nemen” –onzin vond ik uiteraard – “Na het sporten eten je spieren dan de eiwitten en
worden ze groter en beter. Als je geen eiwit neemt, dan eet de spier zichzelf op.’’ Dit bracht bij
mij toch een hele verandering teweeg. Ik ging vaker naar de sportschool en dronk melk (eiwit)
na afloop. Het ging steeds meer vooruit. Halters gingen van 20 naar 35 pond in circa 2 maanden
tijd. Sowieso werd ik sterker. Na mijn uitwisselingstijd stopte het sportschoolregime, maar had
ik wel besloten om ook in het fietsen eens serieus te gaan trainen. Tel daar bij op het inmiddels
beruchte ‘’chocomel bij herstel’’ artikel van Joost en de theorie voor trainen was gelegd.
Bij terugkomst in Nederland reed ik meteen het CK niet licentie, en finishte ruim achter het peloton. Na het CK werd ik door nog zo’n bekende Domrenner, Berkovits, ingelicht over het NSK,
wat twee maanden later was. Ik hoefde niet lang na te denken. Ik stelde een trainingsschema
op en ging die 2 maanden er om de dag op uit, vaak interval training. Na de training uiteraard
eiwit en suiker, of beter chocomel. Het NSK was zwaar, maar eindigde vrij eenvoudig op een 19e
plek. Dit resultaat laat zien dat ik al een stuk beter was dan op het CK, flink gegroeid.
Ik stelde mij het volgende jaar tot doel de Amstel-Gold-Race 250km, en VWV onder de 20 minuten. Na het NSK had ik een redelijke conditie, maar in de winter is de basis gelegd voor een
topseizoen. Lange duurtrainingen op de zaterdag van ca 4 uur. Ook spinnig op woensdag en
vanaf december ook circuittraining op maandag. Mocht er nog een extra gelegenheid zijn dan
ging ik ook trainen, en niet meer “gewoon” fietsen. En altijd herstellen, vaak chocolademelk,
immers ook erg lekker na een training, zeker koud. Af en toe rust, maar vooral veel trainen, ik
pakte vanaf maart ca 1000km per maand. Alle doelen haalde ik, glansrijk, en VWV reed ik in
19’02’’. Toch 2 minuten sneller dan voorheen en al aardig in de buurt van licentiehouders die
meestal tussen 18’’00’ en 18’’30’ rijden.Een tijdrit is de beste scherprechter om te kijken hoe je
er voor staat. Ten opzichte van de anderen die rijden, maar ook vooral ten opzichte van jezelf in
voorgaande edities. Puur vermogen en karakter worden hier gemeten.
Mocht je er nu nog steeds niet van overtuigd zijn dat door trainen je binnen 1 jaar zo goed bent,
dat je de snelle groep op woensdag makkelijk bijhoudt, hier nog twee voorbeelden. Elias, pas
in 2007 begonnen met wedstrijden, en rijdt nu al bij de betere elite rijders mee. Hoewel hier
ook sprake is van uitzonderlijk talent. Een beter voorbeeld is wat dat betreft Matthijs Kuipers,
afgelopen seizoen de best presterende Domrenner van de wedstrijdgroep. Dit niveau is bereikt
na jaren van veel trainen vanaf een heel erg matig niveau. In 2006 reed M 23’’13’ op VWV:
32.56 km/h, ongeveer net zo snel als bijvoorbeeld Arina. Een jaar later rijdt hij 19’’30’ en nu zelfs
onder 18’’00’. Maar dat is dus bereikt door flink trainen. De boodschap die ik wil meegeven is
dat, door het stellen van duidelijke doelen, een beetje verstand van trainen en doortrainen in de
winter (in de winter maak je het seizoen) iedereen een heel stuk beter kan worden. Waarschijnlijk zul doelen halen die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden.Tot slot, al deze Domrenners
hebben veel groei in hun niveau gekend. Elias, Matthijs, Joost, Jasper en ikzelf. Maar wie heeft
nu de meeste groei doorgemaakt? Dat moet toch ikzelf zijn. 1.95m liegen er niet om.
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LICENTIEHOUDERWEEKEND - Jorryt Matthee
Het weekend van 16 en 17 maart is alweer een tijdje geleden maar dat maakt het
niet minder waard over dit kamp een verslag te plaatsen. Nog voordat de zomertijd
is ingegaan zijn we met de licentiehouders onder leiding van wedstrijdcommissaris
Jelmer op trainingsweekend gegaan naar het mooie Drenthe.
Vrijdagavond bij de huisjes in het vakantiepark in de buurt van Emmen aangekomen
was van dit mooie Drenthe nog weinig te zien, daar de mistbanken het zicht niet
verder dan 10 meter toelieten. De nieuwe renners integreerden al snel in de groep,
mede dankzij het Grote Dalmuti-spel dat Menno voor de gelegenheid had meegenomen. Lang duurde de avond niet, de volgende dag zou getraind worden en daar
past een lange nachtrust bij.
Of het de zenuwen waren of het loeien van de verwarming, op de een of andere
manier waren Jelmer en ik zaterdagochtend al erg vroeg op en deze extra tijd werd
natuurlijk niet besteed om alvast voordat de rest wakker was wat kilometers malen, hoewel het niet veel gescheeld had. Daarom werd besloten de Drenths-Duitse
grensradio op te zoeken en zo de anderen in het huis te wekken met vrolijke muziek.
Tijdens het ontbijt wisselden wijze woorden als “Oeh, appelstroop daar zit ijzer in,
dat is goed voor wielrenners” zich af met illustere songteksten op de radio als “Ja ik
wil wat babyspek” en de sfeer zat er dan ook goed in.
De lange rechte wegen, afgewisseld met een enkele klinkerstrook, leenden zich
uitstekend voor een mooie lange duurtraining op de zaterdag. Noemenswaardige
obstakels waren de befaamde VAM-berg, waar we bovenop poseerden voor een
groepsfoto en we Lance Armstrong tegenkwamen, en de kasseistrook bij voormalig
kamp Westerbork. Bij thuiskomst stonden er zo’n 110km op de teller en besloten Jan
en Menno dit nog met zo’n 40km uit te breiden, terwijl een andere groep de benen
liet masseren door het bubbelbad van het zwembad. Ruben wist zich in de glijbaan
zodanig te blesseren dat hij de dag erna niet meer fatsoenlijk kon fietsen. De zaterdagavond werd afgesloten met een berg pasta en de licentiehoudersvergadering.
Op zondag werd er koers gezet richting Annen, een deel op de fiets en enkele laffe
mensen met de auto (onder het mom van: benen sparen voor de koers, of scriptiebegeleider die op de radio komt, of gewoon dramatisch slechte benen), om aan
een trainingsklassieker mee te doen. Het cursieve gedeelte mag wat mij betreft wel
geschrapt worden. Het was voor velen de zwaarste wedstrijd ooit.
Enigszins getrouw aan ons student-zijn stonden we met onze gele brigade nog net
op tijd bij de start, achterin het peloton, waar een lokale grappenmaker vertelde dat
er bij de eerste bocht wel iemand de sloot in zou rijden. Terwijl het 70 koppen tellend
peloton in de kou stond de wachten op het startschot vond de organisatie het nog
nodig eerst alle juniorencategoriën die voor ons gereden hadden te huldigen, kwam
ik erachter dat Jelmer en ik de enigen waren in korte broek – een grote fout gemaakt
in de bestuurskamer, blijkbaar. Het startschot viel en na een meter of honderd draaiden we het dorp uit, blies de wind in de rug en was het vol sprinten. (Mart kreeg zijn
ketting niet op het buitenblad en Nout had deze sprint niet zien aankomen, beiden
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de pineut.) Opschuiven was het devies, maar met snelheden richting de 60 km/h
vergde dat nogal veel vertrouwen en besloot ik maar achterin te blijven. Na een km
of 3 kwam er een bocht naar rechts en dacht 70 man op hetzelfde moment: “Kut, een
bocht, daarna wind op de kant.” En het gerem kon beginnen. Wonder boven wonder kwamen we de bocht door zonder valpartij, maar na een tiental meters besloot
iemand toch een grote stuurfout te maken en zo een man of 20 midden voorin het
peloton te laten vallen. Ik kon er door het gras langs en zag Matthijs net op zijn fiets

Foto Licentiehoudersweekend, Lance Armstrong rechts.
springen, een andere Domrenner bleef zitten (achteraf hoorde ik dat het Jan was, die
na de wedstrijd naar het ziekenhuis kon om steentjes uit z’n billen te laten peuteren).
De wind kwam zoals gezegd van de zijkant en het peloton was meteen uiteengespat
in een waaier of zes.
De sterke mannen die achter de valpartij zaten wilden terugkomen en de mannen
die ervoor zaten wilden dit belemmeren, wat resulteerde was 10km met het hol open
rijden, met zo’n harde wind dat je maar 27 km/h tegen de wind in reed met de groep.
Na één ronde (12 km) was het eigenlijk al gedaan en kon het merendeel van de Domrenners concluderen dat zij in de mongolenwaaier reden en stapten dan ook al snel
na een ronde of twee af. Menno zat nog wel in de derde groep, Arnold en Robert in
een groep erachter. In het café intussen klonken zo’n 30 soortgelijke bovenstaande
verhalen en kon iedereen zich klaarmaken om enigszins gedesillusioneerd weer huiswaarts te keren.
De vuurdoop van het seizoen was achter de rug!
Het Buitenblad - nummer 3 - jaargang 2011-2012

19

HOOGSTRAAT - Edwin Drost
Het begin van iedere Domrennertraining is een beetje spielerei, er is gelegenheid om
een praatje te maken, je voor de training verorberde kapsalon te laten verteren of zelfs je
moeder nog even te bellen. Op de Tankweg schakel je vervolgens misschien een tandje
zwaarder, maar het spel is pas echt op de wagen als je de gevreesde Hoogstraat ruikt. De
nervositeit stijgt, iedereen weet dat je bij de passage van het hekwerk al voorin moet zitten. Linksaf, rechtsaf en een muur doemt in de verte op tussen de bomen. De gedachten
gaan al snel naar de muur van Geraardsbergen en de muur van Huy, maar ondanks diverse overeenkomsten (zoals de heilige grond en de weg die vol gekalkt is met namen van
legendarische wielrenners) staat de Hoogstraat op zichzelf. Wie vervolgens zijn drang te
demarreren niet kan beheersen luidt vrijwel onherroepelijk zijn zwanenzang in, slechts de
allergrootsten kunnen standhouden na een voortijdige aanval à la Johnny Hoogerland.
Beter kun je

Profiel Hoogstraat (+Ruitenberg)

wachten, wachten en nog langer wachten. De klim zal de overmoedige aanvallers vanzelf de das om doen en een
parkeerhaven laten zoeken. Dat is het
moment waar je op wachtte om je laatste reserves aan te spreken en iedereen
uit je wiel te kletsen, de dood of gladiolen. De flanken van de Hoogstraat eisen
inmiddels hun tol. Je zit achterstevoren
op je fiets maar de top is in zicht. Even
kijk je om en zie je de lijdensweg van
de anderen, maar voor medelijden is nu
geen plaats. Als eerste passeer je de fiNog steeds te lezen op de Hoogstraat...
nishlijn op de top en proef je de zoete
smaak van de overwinning (of van het
gelletje dat je zo snel mogelijk naar binnen hebt gepropt om de verloren calorieën tijdens
de beklimming zo snel mogelijk weer aan te vullen). Vervolgens duik je de afdaling in en
denk je: de Ardennen zijn leuk en de Alpen zijn mooi, maar waarom zou je ooit nog zover
reizen als de allermooiste klim vlakbij is.
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VOORSPELLINGEN... - Tim Zwart
TZ keek voor het wielerseizoen begon al in zijn glazenbol. Zat hij ernaast? Lees het
hieronder!
Parijs Roubaix
Lars Boom. Waarom niet? De 26 jarige Nederlander maakte vorig jaar al een ijzersterke indruk in ´het bos´. Echter zijn plannen werden gedwarsboomd door een lekke
band op het verkeerde moment. Als hij dit jaar meer geluk heeft kan hij winnen.
Cancellara is natuurlijk ook van de partij, maar moet rekening houden met het feit
dat iedereen weet hoe sterk Spartacus is. Iedereen zal op hem letten en niemand met
hem willen samenwerken. De vraag is alleen wie hiervan zal profiteren.
Amstel Gold
Gilbert heeft de power om de amstel gold race met succes af te sluiten. Valverde
eigenlijk ook, maar ik denk dat ‘Phil’ nog net ietsjes vlugger is. Ietsjes zwaarder, wat
meer spieren in die dijen. Het helpt allemaal op die toch niet zo heel erg steile Cauberg van ons. Dan moeten de vluchters wel gepakt worden, natuurlijk.
Waalse Pijl
Alejandro Valverde is na zijn tweede plek in de Amstel een getergd man. El Imbatido
ben je tenslotte niet voor niets. Hij neemt revanche op de loeistijle muur van Huy,
waar het gewichtsverschil tussen hem en Dr. Phil dit keer in zijn voordeel uitpakt
Lbl
Fränck Schleck. Hij zat er al dichtbij vorig jaar. Moest alleen een Gilbert in de vorm
van zijn leven voor zich dulden. Maar wat als Gilbert nu even op Andy aan t letten
was terwijl zijn broer er aan de andere kant vandoor ging? Juist ja. Dan zie je m niet
meer terug.
Rondes
Giro
Basso heeft gezegd dat hij dit jaar de giro wil rijden. Als hoofddoel. Omdat hij de
laatste keren dat hij dit deed toch goed voor de dag kwam en in 2011 toch ook een
redelijke tour reed ondanks een matige voorbereiding, denk ik dat er hier maar een
favoriet is. Of het een wederopstanding van ‘SuperBasso’ zal betekenen is nog maar
de vraag.
Tour
Één woord: tijdritten. Ik had hier Contador staan, maar de Internationale Wielerbond
en het illustere CAS beslisten dat hij geen kans krijgt zich te revancheren voor vorig
jaar. Evans presteert al jaren goed in de meest competitieve koers van het jaar. Vorig
jaar wist hij hem zelfs te winnen. Dit jaar lijkt het parcours op maat gemaakt voor de
Australiër die zo weinig mogelijk aan het toeval overlaat. Andy Schleck blijft levensgevaarlijk, maar hij zal veel tijd moeten pakken in de bergen om ‘Cuddles’ voor te
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Vuelta
De Vuelta is meestal koffiedik kijken. Het gaat om de subtopper die het best in vorm is.
De beste renners doen er zelden aan mee, tenzij het Spanjaarden zijn. En dan ook niet
altijd. Had iemand kunnen voorspellen dat Cobo in 2011 zou winnen? Hijzelf en zijn
moeder, misschien.
Dit jaar is het echter anders. De soap rond Contador eindigt in augustus, voor de
Vuelta begint. Zullen we een pissige revolverheld zien die de aanwezige concurentie
genadeloos vernederd over elk stom heuveltje op de weg naar Madrid? Of denkt hij
makkelijk te kunnen winnen en geeft hij daarmee de concurrentie een kans om hem
definitief van zijn voetstuk te stoten?
Met het wk en een paar eindejaarsklassiekers is het seizoen daarmee weer voorbij. En
er zijn nog de spelen. De uitslag…goh. Namen verzinnen is makkelijk en er argumenten bij verzinnen zo mogelijk nog makkelijker.
Toen mij gevraagd werd dit te doen, moest ik wel even nadenken. Achteraf is het allemaal zo duidelijk… Maar een vooruitblik? Wielrennen laat zich zelden analyseren. Dat
moet je ook niet willen. Spelletjes zijn voorspelbaar.
Wielrennen is sport.

HELDEN VAN WELEER - Jorik Visscher
Helden van weleer – Elke editie zal een wielerheld uit vervlogen tijden de revue passeren. Deze keer…
Gerrie Knetemann
Iedereen heeft wel een mening over Mart Smeets, meestal niet erg vleiend. Maar
iedereen die op 2 november 2004 het late Sportjournaal heeft gekeken zal zich vermoedelijk nog herinneren hoe hij via de mobiele telefoon op zeer indrukwekkende
wijze een in memoriam insprak voor de die dag overleden Gerrie Knetemann. In
anderhalve minuut tijd beschrijft hij het leven en de carrière van ‘de Kneet’, op een
manier zoals alleen hij dat kan.
Voor zijn professionele fietscarrière was de Kneet stratenmaker. Bekend is zijn uitspraak over PvdA-leider Joop den Uyl, voor wiens deur op de Dam hij de straat geplaveid heeft. ‘Als zo socialisten motte wonen, dan wor ik graag socialist.’ Gerrie had
naast een goed koersinzicht kennelijk ook politiek inzicht.
Knetemann begon zijn carrière bij de Franse ploeg van Joop Zoetemelk, maar stapte
al gauw over naar het toekomstige dreamteam TI-Raleigh van Peter Post. Eind jaren
zeventig werd dit de beste ploeg ter wereld. Met Knetemann als adjudant won Zoetemelk zelfs de Tour in 1980. Maar Knetemann was meer dan een adjudant. In zijn
carrière heeft hij het hoogste van het hoogste bereikt. De legendarische sprint à deux
met de onverslaanbaar geachte Francesco Moser op het wereldkampioenschap van
1979 op de Nürburgring, tweemaal de Amstel Gold Race en tien etappes in de Tour
de France. Vooral dat laatste is bijzonder. Met 10 etappes staat hij gedeeld bovenaan
in het lijstje succesvolle Nederlanders in de Tour, samen met Zoetemelk en Raas, niet
toevallig ook onderdeel van de Raleigh-ploeg. Knetemann had niet de klimmersbenen van Zoetemelk of de sprintersdijen van Raas. Door zijn koersinzicht en wilskracht
is hij als niet bovenmatig getalenteerde wielrenner toch zo ver kunnen komen. De
Kneet gaf altijd alles. Bij zijn ploeg wisten ze dat ook. Na de meet stond altijd een
soigneur om Knetemann van zijn fiets af te helpen, zo diep ging hij. Met name die
wilskracht maakte hem bij het Nederlandse publiek bekend en geliefd. Naast hoge
toppen heeft Knetemann ook diepe dalen gekend. In Dwars door België, het huidige
Dwars door Vlaanderen, in 1983 raakte hij zwaar ten val en brak hij ongeveer alles
wat breekbaar was in zijn lichaam. Pas twee jaar later was hij weer terug op niveau,
toen hij voor de tweede keer de Amstel Gold Race won. Waarschijnlijk kent iedereen
de beelden wel van een huilende Gerrie Knetemann die voor de camera getroost
wordt door Mart Smeets. ‘Als je eens wist wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik ben
de gelukkigste mens op de wereld vandaag,’ snikte hij.
De emotie die Knetemann altijd had, blij of verdrietig, maakte hem één van de populairste sporters van Nederland in die tijd.

23

DE HELD VAN WELEER - Jorik Visscher
Knetemann overleed op de mooist denkbare manier voor een wielrenner, tijdens een
fietstochtje in de duinen. Hartstilstand. Gestorven in het harnas.
Maar de Kneet leeft nog bijna dagelijks voort, en dan vooral in ons
taalgebruik. Als rasechte Amsterdammer had hij een rappe tong.
Wieleruitdrukkingen die we nog
vaak gebruiken als ‘doorharken’,
‘opgebaard over de streep komen’ en ‘eerst het bordje van
een ander leeg eten’ zijn van
hem afkomstig. En als je toevallig
op de Dam in Amsterdam loopt,
over de kinderkopjes, sta dan
eens even stil en denk aan Gerrie. Gerrie, die het pad voor veel
mensen geëffend heeft.

CHOCOMELCOCKTAILS - Edwin Drost
Dat (halfvolle) chocolademelk een goede hersteldrank voor wielrenners is zal
iedereen inmiddels wel weten. Omdat variatie belangrijk is, wielrenners in de
Tour de France eten immers ook niet meer iedere dag een bord spaghetti,
volgen hieronder een aantal variaties op het standaard glas chocolademelk na
de training of wedstrijd. Ook leuk voor een feestje na een wedstrijd.
1. 150 mL chocholademelk, 30 mL tequilla en
20 mL Galliano (likeur)
2. 140 mL chocolademelk, 45 mL Baileys (likeur)
en 15 mL wodka
3. 140 mL chocolademelk, 30 mL bananenlikeur
en 30 mL koffielikeur (Kahlua/Tia Maria)
4. 150 mL chocolademelk, 10 mL Cointreau
(likeur), 20 mL koffielikeur (Kahlua/Tia Maria) en
20 mL Baileys
Ingrediënten mixen in cocktailshaker en serveren met ijs. Ondergetekende
neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele negatieve bijwerkingen.
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CK - Suzanne Pera

Heren niet licentie:
1. Yohan de Klein
2. Jorik Visscher
3. Laurens Nuijten
Heren sportklasse:
1. Jorryt Matthee
2. Otto Meij
3. Mart Reiling
Heren amateur:
1. Jacco van Hooren
2. Robert Warmer
3. Tjalling de Haas

Met het paasbrood koud achter de kiezen stappen een
aantal dappere Domrenners op een zonnige zondag op
de fiets richting de Nedereindse berg. Vroeg in het seizoen zullen hier de clubkampioenschappen verreden
worden. Na enige inventarisatie wordt duidelijk dat
vandaag drie categorieën zullen starten: Heren nietlicentie, heren sportklasse en heren licentiehouders.
Helaas staan er dit jaar geen Domrenner-dames aan de
start. Dit blijkt niet alleen bij de Domrenner, maar ook
bij het Stadion en de Volharding een probleem te zijn:
in alle pelotons van die dag rijdt slechts één (!) dame
rond.
Samen met Robert, Laurens en Jelmer langs de kant in
het zonnetje met een thermoskan koffie en wat stroopwafels voor de eerste doorkomst van de niet-licentiehouders. Wat een heerlijke sport blijft dit om te kijken.
Probeer maar eens uit te leggen aan een leek hoe heerlijk het geluid van een langsrazend peloton is. Amber
rolt even later het nostalgische NSK spandoek uit met
de tekst ‘als je dit kunt lezen moet je harder trappen...’.
De bel klinkt alweer voor de laaste ronde. Yohan zit in
een kopgroepje met 2 anderen, waarvan door sommigen verondersteld werd dat ze gedubbeld waren.

Hierna volgen de heren amateurs. Joel verlaat
al snel het strijdtoneel, mompelend over ‘vorm’
en ‘een kater’. Nivard laat goed van zich spreken door weg te rijden met twee eliterenners
van de Volharding. Helaas komt hij in de laatste ronde ten val en moet zo de winst aan zich
voorbij laten gaan.
Daarna volgt de prijsuitreiking met prijzen van
USWN de Domrenner (lang verhaal) en komt er
een eind aan een mooie dag op de Berg.

Erepodium heren amateurs
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QUOTES
Linda laat aan het ontbijt haar ongenoegen blijken over het gevogelte bij de familie Rammelt:

“Hoe vroeg begon die kraan te haaien?”

Suzanne op Ardennenkamp over afdalen “Op de rechte stukken laat ik gewoon alles

lopen”

Nadat hij zijn handschoenen onder zijn shirt stopt:
Maikel: Sow nu heb ik echt dikke tieten.
Bregje: Wat is er met mij?
Guy nadat we op het fietspad worden ingehaald door een 45km auto:

“Het gat is groter dan een minuut, de volgwagens mogen naar de kopgroep”
Jorik: Het trauma van Troje.
Amber: Wie is dat?

“Irritant hè, al die mensen” Amber in de discotheek
Maikel: Dat wit schijnt best door.
Eduard: Ah shit, dan kan ik mijn tijger tangaslip niet meer aan tijdens de koers.
Amber: Wat is een zelfstandig naamwoord?
Simone verhuist in Maart naar Schotland.
Maikel: Dus je gaat net weg als het wielerseizoen weer begint?
Arina: Dat is goed bekeken!

Bij de borrel loopt Jacco op de zojuist binnengekomen Nout af, die een nette pantalon draagt. Jacco: ’He, dat lijkt wel een pyamabroek hè’

WIST JE DAT?!
...Jorryt zijn BMC dan toch eindelijk regen en modder heeft gezien...?
...Joël dol is op stroopwafels?
...Edwin over de Oakley van Jorik heen reed?
...Edwin hier zonder ernstige verwondingen mee weg is gekomen?
...Carola de Ardense cotes heeft bedwongen op een stalen ros uit
1960? (Vóór Christus)
...Saskia Houwen daar GRUWELIJK veel respect voor heeft?
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