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REDACTIONEEL - Maikel van Steensel
Voor u ligt het laatste buitenblad voor we allemaal warmere oorden op gaan zoeken
tijdens het zomerreces. Het is dus het laatste buitenblad van dit schooljaar. Een
schooljaar dat ik niet snel zal vergeten. Een schooljaar waarin ik mijn vader verloor
aan kanker en veel steun en afleiding vond in de vorm van wielrennen. In een tijd
waarin ik alles ben kapot gaan relativeren is de sport waar je van A naar A fiets overeind gebleven. Dat is opmerkelijk en veelzeggend.
Even lekker alleen uitwaaien in de polders of even alle frustratie en woede hard van
me af fietsen. Wielrennen is voor mij veel meer (geworden) dan een sport. Oud winnaar van Parijs-Roubaix Magnus Backsted verwoordde het ooit heel treffend:
Cycling is not a sport, it’s a lifestyle.
Het is ook veel meer dan alleen op dat zadel zitten en daadwerkelijk die kilometers
maken. Per week besteed ik stiekem veel meer tijd aan fietsen dan ik zou denken. Je
kijkt elke dag op verschillende weersites om te plannen wanneer je gaat fietsen. Je
bent bezig met je materiaal en het onderhoud daar van. Het uitzoeken van routes,
leuke toertochten/cyclo’s, weekendjes weg in de heuvels, fiets vakanties. Ik kan me
er uren mee bezig houden. Zo heb ik ook altijd het professionele wielrennen op de
voet gevolgd. Als er dan in februari in Argentinië al profkoersen worden gereden en
je staat ‘s morgens in de rij bij de bakker, dan kijk ik toch altijd wie er die nacht als
eerst de finish passeerde. U kan zelf wel inschatten wat een Tour de France dan met
een echte liefhebber doet. Later in dit Buitenblad zal ik dat nader toelichten en de
grootse wielerwedstrijd van het jaar uitgebreid voorbeschouwen zodat je je geld bij
Unibet goed kunt besteden.
Verder in dit buitenblad:
Redactielid Edwin zijn avonturen Down Under
Het BB doet… Wouter van Spijker
Ronde van Austerlitz
Domrenner zomerhoroscoop
Alles over het Lustrum
Quote’s en Wisjedatjes
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VAN DE VOORZITTER
Wielrennen is de mooiste sport ter wereld. Niet zo’n vreemde uitspraak om een voorzittersstukje mee te beginnen, want volgens mij is iedereen die dit leest dit wel met me eens.
Voetballers die vallen huilen om hun moeder, wielrenners die vallen janken om hun fiets.
Wielrennen is de eerlijkste sport ter wereld. Dit is misschien wat dubieuzer, maar toch vind
ik van wel. Met een mooi tactisch spel kan een onbekende renner een grote wedstrijd
winnen, iets wat bij andere sporten haast uitgesloten is. Bij tennis is het tegenwoordig
alleen maar de vraag of Nadal tegen Djokovic of tegen Federer in de finale staat en bij
schaatsen is het de vraag hoe Kramer deze keer juichend over de streep komt. Jurysporten of sporten met een scheidsrechter met directe invloed op de wedstrijd zijn sowieso
al uitgesloten.
Een paar weken geleden werd in Eindhoven het GNSK (Groot Nederlands Studentenkampioenschap) georganiseerd. Een evenement waar verschillende sporters uit studentensteden in Nederland strijden voor de eer van hun stad. Het evenement is echter ook vooral
bekend door het grote feest, de camping en alle leuke randactiviteiten. Wij wielrenners
waren weer eens verbannen naar een wielerbaantje in Eindhoven-Noord, waar we, van
de GNSK-sfeer verstoten, traditiegetrouw de ploegentijdrit bij de heren wonnen. Op het
GNSK-terrein bleek niet zo’n competitieve sportsfeer te hangen als bij de wielrenners,
getuige de dronken voetballers, rugbyers die luidkeels de meisjes van de lokale paaldansvereniging toejuichten.
De hoofdorganisatie had duidelijk haar best gedaan om ervoor te zorgen dat sporters
hun stadsgenoten van andere sporters aanmoedigden in de finale, zoals je ook wel bij
de Olympische Spelen ziet. Toch stond er op de zondagochtend weinig tot geen publiek
op de HighTech-campus, waar het parcours van het criterium was neergelegd. Misschien
speelde de stromende regen mee. Met grote verwachtingen stonden we aan de start,
maar door een valpartij, materiaalpech en misselijkheid liep het helaas uit op een deceptie. De regen en de kou (de temperatuur was die dag dezelfde als het op eerste Kerstdag
was geweest) speelde de dappere coureurs parten, maar toch maakten ze er een leuke
koers van om te zien (ondanks dat Jasper de enige Domrenner nog in koers was). Onder
het vuil, met het slijm uit de bek kwamen ze over de finish. Een jongen van Maastricht had
gewonnen in een kopgroep waar er twee van Nijmegen in zaten.
Maar niet getreurd, want terwijl we op het GNSK voor het eerst in een jaar of vijf verloren,
wonnen we in Austerlitz voor het eerst in een jaar of vier een écht KNWU criterium, waarover verderop in dit Buitenblad een mooi stuk geschreven staat.
De zomer komt er aan, een periode waarin de Domrenner qua vereniging wat minder actief zal zijn, maar waarin hopelijk door de leden mooie fietsavonturen beleefd worden. Begin juli komt de trainer nog vertellen over trainingsleer en in augustus kunnen we nieuwe
studenten ronselen op de sportmarkt, want als zij op die dag één ding moeten leren is het:
wielrennen is de allermooiste sport ter wereld. Zelfs als het regent.
Jorryt Matthee
Voorzitter USWV de Domrenner 2011-2012
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LUSTRUM - Suzanne Pera
18 mei. Uurtje of 10 ´s ochtends. *bliep bliep* Het groene whatsapp icoontje verlicht m’n telefoon en herinnert me al langzaam aan de dag ervoor. Note to self:
eerste stap zometeen is twee paracetamol. One new message from Jelmer Nuijten: “Ik heb de sleutel bij je door de bus gedaan hoor...” Fraai, ik besluit me weer
om te draaien. Luttele seconden later weer *bliep bliep* van dezelfde afzender.
“Nummer 54”. Ik draai me weer om en zet m’n telefoon op stil. Dan ben ik ineens
klaarwakker... ik woon namelijk helemaal niet op nummer 54, maar op nummer
56. Paniek alom.
De betreffende sleutel is van de Grote Catacomben,
waar de dag ervoor het lustrumfeest (of was het meer
Domrenner borrel XL?) heeft plaatsgevonden. Jelmer
sloot af. *mopper mopper*. Hij zal het wel verkeerd
bedoeld hebben, eerst maar in onze eigen brievenbus kijken, hij zal wel een typfout gemaakt hebben?
Helaas. Eens kijken of ik vrienden met de buren kan
maken om te vragen of ze hun brievenbus willen open
maken. Het mocht niet zo zijn. Inmiddels kijken twee
net zo slaperige ogen me aan, die de onvermijdelijke
woorden spreken: “Dan maar hengelen hè?” Sta je
daar in je inmiddels beruchte roze trainingsbroek en
groene GNSK trui met het haakje van de afwasborstel
aan een keykoard. Mijn pogingen strandden genadeloos. Alex heeft na minuten die zich vermommen als uren meer geluk.
Koffie. Nog een bak
koffie. Dan kan de
sleutel snel terug naar
de Catacomben. Tijdens de lunch is het tijd
voor een diepe zucht
en durf ik eindelijk terug te kijken op wat op
dat moment voor mij al
voelde als een geslaagd
lustrum. En dat terwijl de
pannekoekenwedstrijd
nog gehouden moest
worden (Guy (foto links)
won, met 7 pannenkoeken met meegebakken
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LUSTRUM - Suzanne Pera
beleg) en het lustrumboek (zie hierna) nog in de afrondingsfase zat.
Al eerder schreef ik (ergens in een halfgeschrapt lustrumboekartikel meen ik...)
over het genot van achter de schermen werken. Het regelen, zorgen dat iedereen min of meer) tevreden is. Tijdens het lustrum heb ik m’n hart kunnen ophalen. (Offertes, ontwerpen, kleding, feest, pannenkoeken, mails, nog meer mails.
Van alles kwam er langs. Heerlijk.
Nu is alles afgerond en kunnen we nagenieten met de foto’s, kleding en het
lustrumboek.
Bedankt allemaal!

Bekende tappers tijdens
het lustrumfeest “Yellow
Tie”

Pubquiz onder leiding van
Jorik
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LUSTRUMTOERTOCHT - Tim Zwart
Donkere wolken pakten zich samen boven de berg Olympos op de ochtend dat
de renners van de dom uitrijden voor hun
toertocht. De zwartgrijze hemelmonsters
deden mij nog even denken aan de verkenning die deels plaats vond in gitzwarte nacht tijdens een zware hoosbui. Hoe
kan een wolk zo donker zijn, zonder een
ontzettende hoosbui op onze hoofden te
doen neerdalen?
Het gevreesde bleef ons echter bespaard.
Na lang wachten was het dan eindelijk zover. De ‘150’, bestaande uit diehards die aan honderd kilometer lang niet genoeg
hebben, vertrok onder de bezielende leiding van het Global Positioning System.
Dat, en de organisatoren (Yohan, Jorryt) natuurlijk. De ‘100’ moest het echter zonder
doen. Met collegagids Nout zou ik de rijders over het juiste traject moeten leiden.
Daarbij hadden we de meevaller dat medeorganisator Jorik ook de route ingestudeerd had, zodat hij af en toe kon corrigeren.
Over de hoofddijk naar Bunnik, via de Tiendweg om Zeist heen, vervolgens richting
Austerlitz. Ondanks dat we niet de ‘150’ waren lag het tempo ruim hoog genoeg,
althans voor ondergetekende. Het is lastig navigeren als je continu op kop rijdt met
mensen die ‘door willen fietsen’. En zo kwam het dat al snel de Traayweg overgeslagen werd en de verkeerde afslag werd gepakt. Aldus moest rechtsomkeert gemaakt
worden. Honderd meter terug vonden we alsnog een smal fietspad dat wel de route
volgde. Dat was verder de enige keer dat ik echt faalde bij het vinden van de juiste
route, maar dit betekende niet dat de tocht verder vlekkeloos verliep.
Tussen Woudenberg en Amerongen was er een valpartij. Lennaart was het slachtoffer, zo bleek later. Intussen was de kritiek op de leiding niet van de lucht. Het tempo
zou veel te hoog liggen en er werd te weinig geremd in de bochten. ‘Onverantwoord’ in de ogenvan Anne. Van het bestuur moet je het maar hebben. Ik heb er
even aan gedacht die verantwoordelijkheid dan maar weer terug te geven, maar
omdat ik niet dacht dat een ander beter de weg zou weten te vinden ben ik gewoon
verder gegaan.
Vervolgens was het tijd voor de heuvelzone, die voor de verandering in een –bijnaomgekeerde volgorde werd afgewerkt, te beginnen met de Amerongse berg. Zoals
altijd spatte de groep uiteen. Wie deze Grand Prix Montagne gepakt heeft is mij ontschoten, wat ik wel weet is dat ie hard ging. Na de dijk werd een bordje verboden in
te rijden straal genegeerd, alvorens afgestoken werd richting Leersum. Toertochten
hoeven zich niet aan verkeersregels te houden, maar wel aan de route. Toch?
Eenmaal over de Leersumseberg was het tijd voor een welverdiende pauze. Een
8
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LUSTRUMTOERTOCHT - Tim Zwart
banaan smaakt veel lekkerder als je
hem niet over alle hellingen van de
Utrechtse heuvelrug hoeft te slepen.
Maar ook verliet de enige oud-Domrenner in ons gezelschap ons aldaar.
Zijn naam was Joost Hectors; hij was
speciaal voor die dag uit de prehistorie van de vereniging tijdgereisd.
In de categorie ‘pech onderweg’
hadden we nog een gebroken spaak
in de aanbieding. De Tilburgse dame
die het overkwam en haar Eindhovense vriendin besloten daarop om
na een wielwissel onder de hoede van ‘Poolse Chauffeur’ Alex direct naar Olympos
te gaan, zodat ze op tijd terug in Brabant zouden zijn. En daarmee bestond de groep
alleen nog maar uit ‘echte’ domrenners. Daarna bleek dat de dag toch wel haar tol
had geëist en sommige rijders vermoeider waren dan anderen. Maar eenmaal de
keus gegeven besloten ze zich niet te laten kennen en de honderd kilometer toch te
volbrengen. Wat toch maar weer aantoont dat Domrenners niet van suiker zijn.
In de bossen van de heuvelrug heb je meestal geen last van de wind, omdat de bomen deze onschadelijk maakt. Hoe anders is dat in de polders bij Langbroek, Cothen,
Werkhoven en Vechten. Het tempo moest laag gehouden worden omdat anders de
groep niet bij elkaar zou blijven, maar zelfs langzaam fietsen deed daar pijn. Eenmaal
op de Achterdijk waren we weer op bekend terrein en kon ik ook eens achterin de
groep gaan zitten.
Het nadeel van een route die langs Vechten naar Olympos gaat, is dat het merendeel
van de Domrenners daar gewend is linksaf te slaan richting Utrecht. Wat dus ook
gebeurde. Gelukkig maar dat er bij de ‘finish’ niets aan huldigingen gepland was.
Hierdoor kwamen we met slechts een half dozijn Domrenners aan, terwijl we met
ongeveer 17 man vertrokken waren. Het maakte de tocht niet minder geslaagd. Na
het fietsen was er tijd om bij te komen onder het genot van de barbecue. Over de
kwaliteit en vooral de kwantiteit van de spijzen was niet iedereen te spreken, echter
het belangrijkste was dat het gezellig was.
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LUSTRUMBOEK
Op 29 mei werd na lang en hard
werken het eerste exemplaar van

‘Het Grote Domrenner Lustrumboek’

overhandigd door Matthijs (voorzitter boekcommissie) aan Jorryt .
In het 180 pagina dikke, full colour
boek worden de afgelopen 5 jaar
Domrenner belicht.

ht twee
“Ik ga nu toch eerst ec
nen werrauwe kippen naar bin
dig om op
ken, ik heb hard tijd no
ek door te
de plee dat Lustrumbo
makerts
spitten. Hulde voor de
ren op
en dank voor het opstu
gzuigen
kosten van de UU, lee
dat instituut!!”
vM op 08/06/12 om
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BB DOET - Jorik Visscher
Voor het eerst in een half jaar tijd toog
de Buitenbladredactie weer eens naar
de lommerrijke omgeving van De Uithof
voor een nieuwe editie van Het BB doet… De persoon die deze keer spitsroeden moest lopen voor een goede beoordeling was Wouter van Spijker.
Voor degenen die hem niet kennen: Wouter rijdt op een rood-zwarte Cube
en draagt regelmatig een BMC-tenue. Leuker kunnen we het niet maken.

Wouter van Spijker

De eerste afspraak ging helaas niet door. Vlak voor hij begon met koken,
werd hij door Maikel afgebeld omdat er te weinig mensen rekening hadden gehouden met het etentje. Misschien ook hadden bepaalde personen
moeite met het verwerken van het verlies van Onze Jongens, één dag eerder tegen de Denen. Hoe het ook zij, op de dinsdag erna vond het etentje
alsnog doorgang.
Geheel tegen alle wielerwetten in was degene die in de bus aankwam – Jorik – de eerste. Samen met Willemien was het een flinke opdracht om het
huisnummer in te toetsen beneden aan Casa Confetti. Het touchscreen was
lang niet zo gevoelig als zij zelf. Wisten zij veel dat de deur gewoon opengeduwd kon worden. Eenmaal boven kwamen de oosterse geuren ons reeds
tegemoet. Rijst met kip en wokgroenten, gecombineerd met een heerlijke
woksaus! Die kip was overigens nog wel een probleem, want niemand had
doorgegeven dat redactielid Tim vegetariër is. De ultieme nachtmerrie van
medevegetarïer en –redactielid Suzanne. Het ging ongeveer zoals boer
Frank (die van Boer zoekt Vrouw) ooit zei tegen één van zijn vrouwen: ‘Dat
vis je der dan maar uit’. Iets wat niet tegen dovemansoren gezegd was. Dierenliefhebber Visscher bood zich grootmoedig aan Tim van zijn vleesjes te
verlossen.
Al snel kwam het gesprek uit op wielrennen, onze favoriete borrelpraat. Maikel deed uitgebreid verslag zijn avonturen in de Dolomieten. Stelvio, Gavia,
Stelvio. Wouter zag in hem kennelijk een concurrent want meerdere malen
bood hij de kleine Brabander een biertje aan wat hem uiteindelijk de uitspraak ‘Ken je mij nog niet ofzo?’ opleverde. Maar Wouter kan de concurrentie aan. Afgelopen jaar nam hij met succes deel aan Alp d’HuZes. En
niet zoals zoveel mensen die zeggen dat ze meedoen en vervolgens twee
keer omhoog gaan, maar gewoon alle zes de keren. 6000 hoogtemeters op
één dag. Helmpje af. Sprekend over Alp d’Huez kwamen we erachter dat
Maikel en Jorik tijdens de passage van de Tour op Alpe d’Huez de hele dag
op ongeveer 30 meter van Wouter en zijn vrienden af hebben gestaan. De
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eersten bovenaan bocht 10, de anderen onderaan dezelfde bocht. En voor
je het weet zit je bij elkaar te eten in Casa Confetti. De wereld kan soms zo
klein zijn.
Na het heerlijke eten werd er letterlijk overgeschakeld op het EK voetbal.
Discussies over opstellingen en tactieken leverde verhitte discussies op.
Willemien interesseerde het kennelijk niet zo, getuige het halfuurdurende
telefoongesprek dat zij in de gang ging voeren. Iets wat haar een snedige
opmerking van Wouter opleverde, misschien enigszins gesouffleerd door
Maikel en Jorik, maar dat mocht de pret niet drukken. Meer informatie hierover kan ingewonnen worden bij de personen in kwestie. Na enkele uren van
gezelligheid was het dan weer tijd om met een gevulde maag huiswaarts te
gaan. We danken Wouter voor zijn kookinspanningen en kijken uit naar ons
volgende slachtoffer.

A

B

C

D

TOUR DOWN UNDER - Edwin Drost
Voor mijn stage aan de University of Western Australia verblijf ik ruim vijf maanden
in Perth, in het zuidwesten van Australië. Maar dat is natuurlijk geen reden om geen
bijdrage aan het Buitenblad te kunnen leveren. Vandaar een stukje over fietsen in
Australië.
Hoewel het lang niet in de buurt van Nederland komt, is fietsen toch redelijk populair
bij de Australiërs, al de eerste dag dat ik in Perth was zag ik verscheidene dure fietsen
en Pro-tour kleding voorbij flitsen. Misschien dat de tourzege van Cadel Evans daarbij
heeft geholpen. Dat Evans belangrijk is blijkt ook wel uit de Australische tv uitzendingen: geen enkele aandacht voor de Giro, maar de Dauphiné (met Evans aan de start)
werd live uitgezonden. Helaas trainen de Aussies op idiote tijdstippen: vertrektijden
van wielerverengingen zijn 5:30 en 7:00 ’s ochtends in het weekend. Tijden waarop
ik liever nog in mijn bed lig, dus dan maar zelf wat rondjes fietsen in de weekenden.
Doordeweeks is namelijk lastig omdat het al rond half 6 donker is aangezien het hier
winter is. Hiervoor heb ik allereerst een racefiets gehuurd en vervolgens een simpele
goedkope racefiets gekocht.
Omdat de agglomeratie van Perth behoorlijk groot is duurt het zeker een uur voordat
je vanuit het centrum aan de rand van de stad bent. Vanuit daar heb je echter een
schitterend fietsgebied waar je nauwelijks andere fietsers tegen komt. Bij het uitrijden van Perth kom je direct bij een heuvelrug terecht waarbij zo’n 300 meter hoogteverschil overwonnen moet worden in circa 4 km, waarna je in een glooiend landschap
terecht komt. Overigens zijn sommige klimmetjes nog best steil, de lastigste klim had
een gedeelte >10% tot een maximum van 15%. Normaal geen probleem, maar met
een 42-21 als lichtste verzet is dat serieus afzien.
De rustige omgeving buiten de stad is een schril contrast met het drukke verkeer
in Perth. Het enige nadeel is dat het aantal geasfalteerde wegen steeds beperkter
wordt naarmate je verder de outback in gaat. Daarom had ik een route gepland
met een onverhard gedeelte van 18 km om een leuk rondje te kunnen maken. In
de praktijk viel dat toch behoorlijk tegen, de ondergrond was weliswaar een mooie
‘strade bianche’ weg, maar daarbovenop lag een dikke laag gravel die het fietsen
bijna onmogelijk maakte. Midden in het bos keken de motorcrossers die uit een
zijweg kwamen dan ook verbaasd naar mijn racefiets: “You’re riding that bike?”. Het
besluit daarna om de komende maanden geen onverharde wegen meer te fietsen
pakte een week later echter onbedoeld toch anders uit.
Op de terugweg van mijn langste route (210 km) veranderde de geasfalteerde weg
opeens in een onverharde weg. Omdat ik geen zin had om weer heel ver dezelfde
weg terug te rijden besloot ik toch maar door te rijden, in de veronderstelling dat het
onverharde gedeelte niet zo lang zou zijn. Helaas bleek dat een verkeerde keuze en
werd de weg steeds slechter en kwam ik even later terecht op een soort trainingscir-
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TOUR DOWN UNDER - Edwin Drost
cuit voor motorcrossers: heel veel zand, hobbels en motorcrossers. Technischer dan
het gemiddelde parcours van een Vlaamse veldrit. “Wrong terrain mate” werd mij
nog nageroepen vanuit een quad, daar kon ik ze geen ongelijk in geven. Uiteindelijk
bleek ik zo deels fietsend en deels lopend 12 km afgelegd te hebben. Overigens waren de andere geasfalteerde wegen van prima kwaliteit, voor het geval ik de indruk
heb gegeven dat alle wegen hier slecht zijn.

Bekendste verkeersbord van
Australië

Skyline van Perth

Gravelroad
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RONDE VAN AUSTERLITZ - Jelmer Nuijten
Terwijl wij droog en warm binnen zitten in een dorpshuis in Austerlitz, regent het buiten. En niet zomaar regen, het komt met bakken tegelijk de
lucht uit. Naast ons zit Pascal Schoots, Eemlander die twee weken eerder
Maartensdijks op zijn naam schreef, hardop te zeggen hoe erg hij geen zin
in de wedstrijd heeft. Binnen de Domrenners kijkt iedereen een beetje naar
elkaar, ja dat zal wel. Straks rijdt hij gewoon weer mee voor de ereplaatsen.
En toch heeft iedereen van ons er eigenlijk ook niet zo heel veel zin in. ‘Lek
zou niet zo heel erg zijn.’ Denk ik stilletjes. ‘Dan zoek ik de douche op. De
warme douche.’
Een uur of 2 later is de
sfeer totaal omgeslagen.
En dat alles is te danken
aan Matthijs Kuipers. Na
een 4e plek in Maartensdijk en een 3e plek op het
DK van een paar dagen
eerder staat hij dan eindelijk op de hoogste trede van het schavot. In de
eerste groep, net achter
Matthijs eindigen Menno
op plaats 6 en ik op plaats
11. Joost moet door een
steek in zijn zij laten lopen
en wordt 15e. Joël wordt
op een parcours dat hem op papier niet ligt 19.
Van start gingen een man of 40. Aangezien ikzelf nogal van het laatste wiel
hou, iets wat niet heel handig is in koersen, bevind ik me voordat ik er erg in
heb ook weer op de laatste positie in het peloton. Bij de plaatsen vooraan
zie ik Joost, Menno en Matthijs de koers bepalen. Na een kilometer of 10
koers bevind ik me na het dichtrijden van wat gaten opeens in de kopgroep
met 13 renners, waarvan vier Domrenners. Dit begint langzaam een leuke
avond te worden.
Na wat speelse aanvallen, een neutralisatie na een valpartij en ambulance
die van het parcours af moest en een boel premiesprints waar Menno vol
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RONDE VAN AUSTERLITZ - Jelmer Nuijten
voor gaat, komt de finale in zicht. Van de 12 man in de kopgroep, Joost heeft
de kopgroep dan moeten laten lopen door de steek in de zij, kan de helft
worden afgeschreven voor de overwinning. Menno en Matthijs rijden allebei
nog sterk en ook krijg nog verassend soepel de pedalen rond. ‘Als we hier
niet iemand op het podium krijgen, stop ik met fietsen’ gaat door me heen.
Nog geen halve ronde later blijkt dat Matthijs het met me eens is, want met
een demarrage heeft hij meteen 100m te pakken. Zowel Menno als ik zetten
ons op kop van het groepje en drukken het tempo. Enkele renners proberen
nog om een achtervolging op Matthijs in gang te zetten, maar als ze over
willen geven en achterom kijken zien ze het
geel van Menno of
mij. Waarna het tempo meteen weer zakt.
Met nog 2 rondes te
gaan hebben sommige renners het toch
echt gehad met Menno en mij. Demarrages volgen elkaar op,
maar Matthijs is buiten
bereik van de groep.

Menno zet nog alle zeilen bij, wat hem
een 6e plek oplevert. Bij mij is het beste
eraf, maar ik kan op moment dat ik de finishstraat oprij nog net Matthijs over de
finish zien komen.
En Pascal Schoots? Die had er inderdaad
echt geen zin in, na 2 rondes afgestapt en
was waarschijnlijk allang weer thuis toen
wij vol trots keken naar onze ploegmaat
tijdens de huldiging.
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DOMRENNER ZOMERHOROSCOOP - Willemien, Edwin
HOROSCOOP
Ook deze zomer voorspellen de sterren weer het lief en leed van onze domrenners.
Ditmaal voor het eerst gepubliceerd in het Buitenblad. Staan de sterren gunstig of
niet? Hieronder kan je het allemaal lezen.
Waterman (21 januari t/m 18 februari)
Als materiaalfreak boek je een flink succes deze maand: een vriend
geeft je een waardevolle tip om bidonhouders te bestellen die 2
gram lichter zijn. Het is nog even afwachten hoeveel tijdwinst je
hiermee gaat boeken, maar deze gewichtsbesparing geeft je een
aanzienlijke boost van je zelfvertrouwen.
Vissen (19 februari t/m 20 maart)
Dit is jouw maand. Je fietst hard en rijdt de snelsten er af. Maar
pas op en word niet roekeloos, want bij een valpartij valt je
goede seizoen zomaar in het water.
Ram (21 maart t/m 20 april)
De komende maand zit het allemaal flink tegen, tijdens de domrennertrainingen rijd je om de haverklap lek
en tot overmaat van ramp word je op de dijk ook nog gelost door
renners waarvan je dacht dat je ze kon hebben. Geef de moed niet
op, als je flink blijft doortrainen kun je alsnog een mooi najaar rijden.
Stier (21 april t/m 21 mei)
Peter Sagan is jouw grote voorbeeld, bij elk heuveltje sprint je
als een briesende stier omhoog. Deze energieke stijl zal jou zeker geen windeieren leggen, maar pas wel op dat je nog wat
reserves in de tank houdt.
Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)
Een andere Domrenner zit jou de komende tijd flink dwars. Terwijl
jij goed rijdt gaat alle aandacht naar hem/haar en dat is behoorlijk
frustrerend. Probeer het met een positieve insteek te bekijken en
gun je Domrenner collega het succes, jouw kansen op roem zullen
vanzelf komen.
Kreeft (22 juni t/m 23 juli)
Jij speelt deze maand een gemeen spelletje om verzekerd te
zijn van de winst. De verboden middelen die al maanden in je
kast liggen, kan je met een zware tocht in het verschiet, niet
laten liggen. Om geen vrienden te verliezen moet je alles op alles zetten dit te verbergen, of ervoor kiezen je doping te delen
met anderen.
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Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)
Als Leeuw houd je van warm weer, helaas valt dat deze zomer
erg tegen. Zorg ervoor dat je de thermokleding en lange handschoenen bij de hand houdt zodat je deze zomer toch lekker
warm kunt blijven trainen. Anders is een warme bestemming in
Zuid-Europa aan te raden.
Maagd (24 augustus t/m 23 september)
Jij richt deze maand je pijlen op cyclo’s. Heel veel lange duurtrainingen zullen nodig zijn om te vlammen in de cyclosportieve
tochten. Denk eraan dat cyclo’s slechts toertochten met een
tijdsregistratie zijn, dus rijd jezelf niet te pletter in een van een
van de afdalingen die je zult tegenkomen.
Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)
Deze maanden zul je keuzes moeten maken. Studie/werk, liefde
of fietsen. Vorige maanden is reeds gebleken dat dit niet goed
samen gaat. Wat is je afweging? Kies je voor het fietsen? Dan ga
je de anderen versteld doen staan op de Hoogstraat. Kies je voor
liefde? Richt dan je aandacht eens op een schorpioen. Of kies je
toch voor de studie/werk? Promotie ligt in het verschiet.
Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)
Na een intensieve fietsvakantie komen de reepjes, gelletjes en
pasta je de strot uit. Je hebt er genoeg van en dat is ook erg begrijpelijk. Probeer eens wat anders mee te nemen onderweg. Je
zult zien dat je ook best kunt fietsen als je aardappels i.p.v. pasta
hebt gegeten gisteren.
Boogschutter (23 november t/m 22 december)
Deze maand gaat er voor jou als boogschutter een wereld open.
Grijp alle kansen die op je pad komen met beide handen aan
en deins niet terug voor een beetje gevaar. De sterren staan
namelijk gunstig, en zullen je beschermen tegen valpartijen of
verliezen.
Steenbok (23 december t/m 20 januari)
Je voelt een onweerstaanbare drang om
nieuwe fietsonderdelen te bestellen via internet. Ook al heb je
eigenlijk niks nodig, een wielset die 50 gram lichter is lijkt opeens van levensbelang. Slaap er een nachtje over en bedenk
dan of je die nieuwe wielset echt nodig hebt.
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VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE - Maikel van Steensel
Het is 15 juli 1997. Ik ben 11 jaar
en zit voor de tv te kijken naar de
Tour de France. Dit alleen omdat
papa dat elke dag doet. Ik zie een
piepjonge (23 jaar) Ullrich alles op
een hoop rijden tijdens de slotklim naar bergstaat Andorra/Arcalis. De man draait een versnelling
die een walrus nog niet rond zou
krijgen. Wat een macht straalt er
van hem af. Hij komt nieteens uit
zijn zadel.
Twee weken later is de tour ten einde. Ullrich heeft de tour gewonnen met 9(!) minuten voorsprong op nr 2 Virenque. Ik ben fan van de Duitser, én van de Tour.
Het virus dat ik destijds op liep is nooit meer weg gegaan. Ok, ik weet ondertussen
dat er veel meer is dan de tour en dat er eigenlijk elke week wel een grote wedstrijd
verreden wordt maar de Tour blijft toch wel het officieuze WK onder de ronderenners. De Vuelta heeft dan altijd wel de meeste aankomsten bergop, de Ronde van
Zwitserland de mooiste bergpassen en de Giro de steilste en spectaculairste beklimmingen maar dat zal nooit op kunnen tegen de media aandacht en het deelnemersveld van de Tour de France. In de maand juli lijkt zich ineens iedereen in wielrennen
te interesseren. De vraag of ik even naar hun tourpoultje wil kijken
krijg ik dan ook elk jaar weer van verschillende leken uit mijn omgeving.
Wat kunnen we verwachten van de Tour van dit jaar?
De tour start zaterdag 30 juni in België (Luik) en zal pas op de 4e dag voor het eerst
Frans grondgebied zien. In die eerste 4 dagen zitten 2 ritten die ‘heuvel op’ finishen.
Iets wat steeds meer een trend wordt in het hedendaagse wielrennen.
Dan worden na wat vlakke etappes de Vogezen aangedaan met een finish boven op
La Planche des Belles Filles; Een korte (5km) maar steile klim die ook al sinds jaar en
dag in de cyclo ‘Les Trois Ballons’ zit.
Hierna gaan ze de Alpen in met eerst een halve bergrit en de koninginnerit naar de
top van La Toussiere waarbij ik zelf met 6 andere domrenners aanwezig zal zijn.
Dan volgen de traditionele overgangsetappes alvorens men in de Pyreneeën aanbeland met 2 zware bergetappes. Mocht het klassement dan nog niet in zijn belissende
plooi liggen is er altijd nog een lange tijdrit op de dag voor Parijs.
Op papier heb je dan 9 vlakke, 4 middengebergte, 5 hooggebergte ritten en 3 etappes die beslist worden door het uurwerk. Meest opvallende aan het parcours is dat
er geen enkele finish berg op in zit van Hors Categorie. Iets wat minimaal 15 jaar
geleden moet zijn geweest. Tel hier de 100 tijdrit kilometers bij op en deze Tour krijgt
al snel de naam geschikt te zijn voor tijdritspecialisten.
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VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE - Maikel van Steensel
Wie zijn de kanshebbers?
Met dat laatste gegeven kom je al snel uit bij Evans en Wiggins. Zij staan bij de bookmakers (die liegen nooit) ook heel erg ver boven de rest gequoteerd. Zelf heb ik mijn
twijfels over Wiggins. De Brit reed in maart al iedereen op een hoopje en is dat eigenlijk blijven doen in de kleinere ronden zoals de Ronde van Romandie en Dauphine.
Lijkt me dus een gevalletje van te vroeg in vorm. Evans daarentegen lijkt weer heel
goed te pieken maar heeft een veel mindere ploeg dan het Sky blok. Porte, Lofkvist,
Rogers en zeker Froome zouden allemaal kans maken om in de top 10 te rijden als ze
voor zichzelf mochten rijden.
Daar de vele tijdrit kilometers zou het vuurwerk van de klimmers moeten komen omdat zij zo gedwongen worden om vroeg aan
te vallen. Althans dat is op papier zo. Andy
Schleck heeft zijn rug in de kreukels liggen
en zal vanaf de bank toe kijken hoe zijn broer
Frank de Luxemburgse eer hoog zal proberen te houden. Iets wat naar mijn mening onmogelijk wordt op dit parcours. Op 100km
tijdrijden verliest hij sowieso een minuut of
6, iets wat hij in de (laffe) bergetappes nooit
meer goed zal maken. Geen klant voor op het
podium dus. Iets wat een Sanchez, Van Den
Broeck en Gesink wel zijn. Die laatste (foto
links) is pas nét 26 geworden en toch al weer
voor de zoveelste keer neerlands enige Tour
hoop. Zijn voorjaar liep in de soep door de
naweeën van een beenbreuk in September
maar hij kwam daarna sterk terug door de
Tour of California te winnen en 4e te worden
in het eindklassement in de Ronde van Zwitserland. En bovenal: zijn tijdrit is ontzettend
veel verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Dus misschien kan Nederland zich
toch nog op gaan maken voor een mooie zomer.
Ook dit jaar zullen er weer onbekende renners op staan in de tour die uit het niets de
top 10 zullen halen in het eindklassement. Zoals een Peraud en Rolland dat vorig jaar
deden. Voor zo’n zelfde rol zet ik (letterlijk) mijn geld dit jaar in op renners als Jerome
Coppel, Robert Kiserlovski, Daniel Martin, Peter Velits of Rein Taaramae. Hierdoor zal
de tour nóg spannender worden dan hij al is. Kijkt u met me mee?
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KLEURPLAAT
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QUOTES

Amber: “en toen mocht ik van Ruvar voelen”
In de Pnyx is een trillend geluid hoorbaar
Amber “Is dat een telefoon of heeft iemand iets anders in zijn zak?”
Nout weet wat de meisjes willen...
“Als je er dan een keer overheen gaat ben je meteen overal geweest.”

WIST JE DAT?!

Willemien sinds kort de UCI kalender boven haar bed heeft hangen...?
De afgelopen 3 buitenbladen volledig in kleur te bewonderen zijn op de Domrenner website (binnenkort)...?
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