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REDACTIONEEL

Daar is ie weer! Het boekje waar jullie al weer 2 maanden op wachten. Maanden- 
lange voorbereidingen. Bloed, zweet en tranen. Pittige discussies in de redactie waar 
harde woorden niet gespaard bleven. Je mag er dus weer vanuit gaan dat er kosten 
noch moeite zijn gespaard om weer met een legendarische editie voor de dag te 
komen. Zo hebben we maar liefst 3 nooit eerder vertoonde rubrieken, en daar hoeft 
u niet eens extra voor te betalen. Want zo zijn we.

Dus wat kan je zoal in dit buiten blad verwachten?
Een éénmalige battle tussen Jorik & Jasper met als inzet; welke producent maakt de 
beste raceonderdelen? Campagnolo vs. Shimano.
We gaan op zoek naar de wortels van verschillende domrenners in ‘Domrenner Roots’. 
Hierin zal u even terug in de tijd genomen worden naar de plek waar de desbetref-
fende Domrenner zijn jeugd heeft doorgemaakt én -wie zal het zeggen- misschien 
nog wel elk weekend terug gaat om die overheerlijke erwtensoep van moederlief te 
consumeren.
Ikzelf laat mijn licht schijnen over het fenomeen Boer Zoekt Vrouw door middel van 
een column, iets wat wel eens een blijvertje zou kunnen worden.
Jorik zal weer een legende uit vervlogen wielertijden onder de aandacht brengen in 
zijn rubriek ‘Helden van weleer’. We zijn op bezoek geweest bij Floris in Zeist voor 
een splinternieuwe editie van ‘Het Buitenblad doet’. Verder hebben we nog ‘Raad 
de kuit’, dat terug van weg geweest is en de nieuwe rubriek ‘De fiets van...’ waarin ik 
zelf het spits afbijt. Wil jij in de volgende editie jouw liefde aan ons laten blijken voor 
je fiets door middel van een enthousiast stukje laat het ons dan weten! 

Om het spannend te houden zal ik niet alles verklappen, want er is nog veel meer te 
lezen in deze laatste wintereditie. Wij hopen in ieder geval dat jullie net zo veel ple-
zier beleven aan het lezen als wij hebben gehad aan het maken van deze editie.

Maikel van Steensel
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VAN DE VOORZITTER

Waarde leden,

Na een ijskoude decembermaand, volgens sommigen een gevolg van de opwarming 
van de aarde, met veel gezellige activiteiten, is het weer tijd om de bakens te verzet-
ten. Langzaam maar zeker worden er meer en meer activiteiten gepland die zich rich-
ten op de bestaansreden van onze vereniging, het wielrennen uiteraard! We hebben 
een fantastisch baandagje gehad waarop veel mensen hun persoonlijk record over 
250 meter verbeterd hebben, het mountainbikekamp komt eraan en de organisatie 
van het Ardennenkamp is in volle gang. Wat die laatste betreft, wees er snel bij voor-
dat ons chateau volgeboekt is. 

Het is inmiddels eind januari en de dagen lengen alweer. We mogen onze handen 
dichtknijpen dat het weer ons, na de verschrikkingen van december, de afgelopen 
maand zoveel kansen bood de benodigde uren te maken op de weg en voor som-
migen met de fiets op de nek door het veld. Overigens niet alleen door het veld. 
Enkele leden hebben er inmiddels een sport van gemaakt hun stadsfiets ook in hun 
nek te leggen als ze midden in de stad een stoepje op moeten of oversteken bij een 
stoplicht. Leuk om te zien, maar bovenal een nuttige techniektraining natuurlijk. 

Komende maand staat niet alleen in het teken van zaterdagtrainingen en het MTB-
kamp. Onze commissies voorzien ons van een spetterend themafeest met enkele 
andere studentensportverenigingen (zie aankondiging verderop in dit BB) en eind 
februari het eerste officiële Domrenner squashtoernooi. Veel leden hebben erg veel 
zelfvertrouwen als het op hun squashkwaliteiten aankomt, dat belooft dus veel moois 
en een hoop tranen. Sommigen zijn minder zeker van zichzelf en zijn zelfs lid gewor-
den van een squashvereniging om niet volledig van de baan geveegd te worden. 

Hopelijk spreek ik jullie snel op een zaterdagtraining of één van de andere bovenge-
noemde samenkomsten. 

Met prominente groet,

Jorik Visscher
Voorzitter USWV de Domrenner 2010/11
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HET BAANDAGJE

Simone stond als een van de eersten bij de Heer Joost voor de deur. Joost en Ruben 
zaten nog lekker te ontbijten/lunchen met tosti’s die er zeer goed uitzagen. Uiteraard 
staat het baandagje niet in het teken van tosti’s, maar ik vond het toch het vermelden 
waard. 

De reis richting Alkmaar verliep prima. Heerlijk zitten in een auto terwijl je mee kunt 
zingen met de muziek, bestaat er iets mooiers? Natuurlijk kwamen we met zijn allen 
een uur te vroeg bij de wielerbaan aan, wat ons de gelegenheid gaf om vanaf de 
tribune naar andere renners op de baan te kijken. Die renners leken toch niet erg 
hard te gaan, zo moeilijk kon het toch niet zijn?

Dan het wachten op de trainers, Steve Mcewen bleek een van de trainers te zijn. 
Een schot, oud nationaal kampioen met humor en goede verhalen over valpartijen, 
houtsplinters en opengeschaafde lichamen. Heerlijk om de training op die manier te 
beginnen, je weet meteen waar je aan toe bent! 

   Steve Mcewen >
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HET BAANDAGJE

Een aantal rondjes over de côte d’azur later viel de spanning al van de meeste renners 
af en zag je de eersten een voorzichtige poging op de echte baan wagen. De trainers 
waren duidelijk onder de indruk van het niveau van een aantal van ons en vonden het 
een geslaagde training. Ik heb ook erg genoten van deze training en er was zelfs een 
plan dat een aantal Domrenners aan een wedstrijd mee gaan doen. We hebben veel 
geleerd, hard gereden en onze tijden van vorig jaar veelal verbeterd!

Na de training was het wachten... Wachten op alle mannen die altijd veel langer 
nodig hebben voor het douchen en omkleden dan wij vrouwen. Waarom zij er zo veel 
langer overdoen, is voor ons nog steeds een raadsel. Toen gingen we met zijn alleen 
naar de Chinees in Alkmaar. Een Chinees restaurant met een naam die niet bepaald 
Chinees klonk, maar toch wel erg Chinees smaakte, nou ja, het eten dan. 

Nu is het alleen nog wachten op de afschrijving die geld van onze rekening weghaalt, 
maar het baandagje was dat zeker waard!
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DOMRENNER ROOTS

Ik werd gevraagd of ik wat over mijn roots 
wilde schrijven, in mijn geval is dat Harlingen. 
Harlingen is een havenstad met ca. 15000 
inwoners en ligt in het noordwesten van 

Friesland, bij veel mensen ook bekend als de plek vanwaar 
de veerboten naar Vlieland en Terschelling vertrekken. 
Hoewel Harlingen in Friesland ligt wordt er maar weinig 
Fries gesproken, zelf kan ik ook alleen maar een beetje Fries 
verstaan. 

Harlingen heeft een scholengemeenschap, RSG Simon Vest-
dijk, waar ik mijn vwo-diploma heb behaald. Om naar de 
bioscoop te gaan zul je vanaf Harlingen naar Leeuwarden 
toe moeten, maar kroegen zijn er natuurlijk wel te vinden 
in Harlingen. Danscafés of discotheken zijn daarentegen 
niet  of nauwelijks aanwezig. Vrijdags is er een café met een 
dansvloer die de Lichtboei heet en zaterdag de Weinstube 
waar het meestal aardig druk is. Een deel van de jeugd gaat op zaterdag echter 
naar een discotheek in het dorpje Berlikum, ongeveer 20 km van Harlingen vandaan. 
Jaarlijks is er eind augustus een aantal dagen een groot feest, de Visserijdagen, dat 
zaterdagnacht wordt afgesloten met de nodige drank.

Valt er op sportief gebied nog iets in Harlin-
gen te beleven? De grootste evenementen 
zijn een 2km zwemwedstrijd in het zeewater 
en een kaatswedstrijd. Kaatsen is natuurlijk 
ook zo’n typisch Friese sport, samen met fierl-
jeppen en skûtsjesilen,  maar ik heb zelf geen 
idee wat precies de spelregels zijn. Daarnaast 
is het allergrootste sportevenement uiteraard 
de Elfstedentocht, maar helaas wordt deze niet 
zo vaak verreden. De fietselfstedentocht komt 

wel ieder jaar door Harlingen, die heb ik inmiddels drie keer gereden. Erg gezel-
lig door alle drukte in de steden en dorpen, maar je moet het wel voor lief nemen 
dat je regelmatig klem zit achter bijvoorbeeld trage mensen die op een bakfiets de 
Elfstedentocht willen fietsen.  Als je een keer in de buurt van Harlingen zult fietsen 
zul merken dat het altijd ongelooflijk hard waait en in de open weilanden is nauwelijks 
enige beschutting te vinden. Dus  eigenlijk is noordwest Friesland een ideale omge-
ving voor de echte stoempers. 
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DOMRENNER ROOTS

Laatst nog vond iemand dat ik duidelijk uit 
Limburg of Brabant kom. Mijn uitspraak bleek 
hem zeer zuidelijk te klinken. In werkelijk-
heid kom ik uit de meest jonge provincie van 
Nederland: Flevoland. Ik ben geboren en getogen in Almere, 
want ja: ’t kan in Almere! 

Almere is al verkozen tot dé lelijkste stad van Nederland, dus 
van de schoonheid moet Almere het niet hebben. Toch heb ik 
veel plezier gehad in Almere. Vuurtjes stoken op een kinder-
speelplaats, met zijn allen naar de wietboot en fietsen langs 
een middeleeuws kasteel dat maar voor de helft gebouwd 
is en nu dus meer lijkt op een moderne ruïne, dit alles kan in 
Almere! 

Een duidelijk accent heb ik dan ook niet. 
Voor de meeste mensen ben ik redelijk te 
verstaan, tenzij mijn stem ermee ophoudt na een weekend doorha-
len. “Probeer je me nu te versieren, met die schorre stem van je?”, 
heb ik meer dan eens te horen gekregen, maar nee, het waren 
gewoon mijn overbelaste stembanden.

Zoals onder de meeste domrenners wel 
bekend is, kom ik uit Groningen. Iets minder 
bekend is waar ik precies vandaan kom… 

Omdat eigenlijk niemand buiten een straal van 10 km het dorp kent is Groningen 
wel zo gemakkelijk om te zeggen. Hierdoor wordt het dorp onterecht wat onderge-
sneeuwd, want het is namelijk een erg mooi dorpje! 
 
Met zijn 473 inwoners heeft Niezijl 12 straten, 5 bruggen, 5 rijksmonumenten,  
3(!) kerken, 1 winkeltje, 1 museum voor Blik, Trommel en Oudheden, en bijna nog 
meer boerderijen dan huizen (waaronder die van mijn 
ouders natuurlijk). 
In de maandelijkse uitgave van de ’Dorpsproat’ worden 
de laatste roddels en belangrijke data genoemd. Een paar 
van die data zijn toch wel het vermelden waard, want op 
oudejaarsdag is bijvoorbeeld het altijd terugkerende 
‘carbidschieten’, op 19 februari zijn de Niezijlster sjoelkam-
pioenschappen en op 4 juni is er weer ‘trekkertrek Niezijl’.  
Mijn broertje zal hier weer met onze provisorisch verzwaarde 
trekker een poging wagen om een full pull te halen... 
Kortom, een erg mooi dorpje, maar om eerlijk te zijn woon 
ik toch veel liever in Utrecht!
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BUITENBLAD DOET... door Simone Droog

FLORIS VAN ELDEREN

Het plan was om met zijn 5-en af te reizen naar het studentenhuis van Floris. Ge-
zamelijk reizen is een pré als je naar verre oorden reist. Toch bleek de uiteindelijke 
reisgroep maar uit drie personen te bestaan, met naast de hoofdredacteuren alleen 
ikzelf als redactielid met een lagere functie. Twee redactieleden hadden afgehaakt, 
naar het schijnt om verschillende redenen. Dus stonden Amber, Maikel en ik ruim op 
tijd op het centraal station om de bus richting Zeist te nemen. Na een spervuur aan 
verhalen over het welbekende Softijs, besloten Amber en ik dat het tijd is voor een 
anti-Softijs opstelling.

Aangekomen in Zeist, gingen we op zoek naar het huis van Floris. Aangezien Maikel 
de kamer van Jos nog goed wist te vinden, waren we binnen de kortste keren ook 
bij het huis van Floris. Ze blijken namelijk vlakbij elkaar te wonen. Het eten stond al 
warm op tafel en dus gingen we gelijk eten, wat natuurlijk ook dé reden is dat we 
gekomen zijn! Aanschuivend aan de tafel, bleek Floris gelijk een goede investering 
voor de Domrenner. Hij heeft namelijk gelijk een huisgenoot weten te overtuigen van 
een Domrenner-lidmaatschap! 

En toen… het eten! Het eten verdween als sneeuw van de zon, een heerlijke wielren-
waardige pasta maaltijd was namelijk bereid. Het was dus uiteindelijk nog een geluk, 
vooral voor de vreetzuchtige Maikel, dat twee redactieleden op het laatste moment 
hadden afgezegd, anders was zijn maag maar half gevuld geweest. Floris had de no-
dige voorzorgsmaatregelen genomen in de vorm van chips. Die bussen Pringles ble-
ken uiteindelijk niet nodig. Natuurlijk moet het nagerecht ook niet vergeten worden. 
Het nagerecht was namelijk een schuim/ijstaart achtig idee gemaakt van yoghurt, 
slagroom en meringue, ook dit viel de redactieleden uiterst goed. Voor het recept 
kun je natuurlijk bij Floris terecht. Floris bleek tevens een goede gastheer. Hij wilde 
vrijwel alles voor ons doen. “Wil je wat drinken? Zal ik opscheppen? Zal ik jullie wat 
te drinken inschenken? Willen jullie echt geen bier?”; dat waren de vragen die de 
revue passeerden. Gelukkig waren wij de beroerdste niet, en hielpen hem toch maar 
even met de afwas. 

Na het overheerlijke eten en een gezellige avondje, werd de avond rond negen uur 
afgesloten met een blik op de nieuwe (tweedehandsfiets) van Floris. Maikel keurde 
de fiets met een oog voor detail. De fiets bleek een triple te hebben, erg handig voor 
tijdens het Ardennerkamp zou ik zeggen! We moesten Floris er nog wel even van op 
de hoogte brengen wat een ‘triple’ precies inhoudt. De eerste krassen werden ook 
al ontdekt op het stuur. Dit kan waarschijnlijk toegewezen worden aan de deur die 
tegen het stuur aankwam, als de deur opengedaan werd. Een nieuwe locatie voor zijn 
fiets werd meteen gevonden in de muur ernaast!



SHIMANO vs CAMPAGNOLO ... Jasper vs Jorik

Het doet me bijna pijn om zo vroeg in dit stukje al te moeten toegeven dat ik meer 
feeling heb met Italianen dan met onze buren uit het uitermate verre oosten. Ik wil 
het best allemaal over één kam scheren en zeggen dat ik niks met Aziaten heb en dat 
ik me beter met al dat volk rond de middellandse zee kan identificeren. Ik moet dit 
uiteraard nuanceren zodat blijkt dat ik hier niet elke individuele Aziaat mee bedoel 
en ik doel uiteraard op de noordkant van die mediterrane kustlijn. Helaas staat dat 
zuiden van Europa bekend om zijn keuken, wijn, luie leven, patserige jonge mannen 
en een uiterst curieuze variant van democratie met bijpassende moderne dictator. 
Terwijl bij die zuiderburen het afval in de straten staat te rotten is het in Japan schoon, 
uiterst modern en loopt alles als een geoliede machine. De maatschappij loopt zon-
der rare capriolen, soepel, stilletjes en die Japannertjes wegen stuk voor stuk ook 
niet zoveel. Eigenlijk alles wat je van een beetje goede groep wil op een fiets. Die 
Italianen zijn groots in de wereld van de maatpakken en schoenen. Laat het dan ook 
vooral daar bij blijven!

Mijn buurman zal wel als grote argument “De vismolen” naar voren brengen. Dat 
Shimano op een hengel thuis zou horen en niet op een fiets. Nou vind ik dat er niks 
mis is met een beetje goede vismolen. Menig wielrenner of Amerikaans president 
stort zichzelf, tijdens of na zijn carrière, op het vissen. Een vismolen maakt deze vorm 
van ontspanning een waar genot. Wanneer vervolgens een Italiaans onderdelenfa-
brikant op de proppen komt met een 500grams kurkentrekker of een superdure ver-
gulde notenkraker terwijl de winkels vol liggen met gepelde noten, dan vraag ik me 
af wat er mis is met marktleider zijn in supermoderne, lichtgewicht en ultrafunctionele 
vismolens. 

>>>
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SHIMANO vs CAMPAGNOLO ... Jasper vs Jorik

Over smaak valt helaas niet te twisten. Maar als je kijkt naar het afwerkingniveau van 
zo’n c*mpagroep dan krijg je spontaan tranen in de ogen. Dit is niet vanwege het 
immense geluksgevoel maar vanuit evolutionair oogpunt een slimme zet om te doen. 
Het beeld vertroebeld door de tranen zodat je netvlies gespaard blijft als je naar dat 
lelijke rubberen nepleer kijkt waar de rand van de mal gewoon zichtbaar is. En wat te 
denken van die knop voor je duim aan de binnenkant van de shifter die de grootte 
van een kaasplankje heeft gekregen. Tijdens een sprint kan je er niet eens fatsoenlijk 
bij, maar dat hebben de meeste rijders met c*mpa ook niet nodig. Die slijten hun ja-
ren (en de grootste kransjes) toch met toertochten en een LOI-cursus Italiaans. Want 
iedere c*mpa rijder heeft het gevoel alsof die een connectie met Italie heeft en gaat 
daar zijn identiteit aan ontlenen. Ik leer toch ook geen Japans om met m’n fiets of 
medegebruikers van Shimano te kunnen praten. 

Er zijn al genoeg zogenaamde blanke Tibetaanse vrijheidsgoeroes en witte negers 
zoals Eminem die Snoop Dog luisteren alsof het de palingsound betreft. Vergeet je 
eigen afkomst niet! Als je het gevoel hebt dat je dat Italië-geloof moet aanhangen 
vanwege een identiteitscrisis die je niet bespaard is gebleven dan zal het wel zijn 
omdat de gewone Hollandse cultuur je zat is en je jaren geleden al heeft uitgekotst. 
Je bent je geluk aan het zoeken bij mede nep-Italianen. 

C*mpa loopt helaas al jaren achter alle feiten aan. Sinds de uitvinding van de achter-
derailleur hebben ze niks vernieuwends gemaakt. Nu kwamen ze afgelopen jaar met 
het meest overbodige 11e kransje achter; alsof jullie ooit de 11, 12 of 13 hebben ge-
voeld. Waarom dan zo nodig een 11e kransje uitvinden terwijl de helft van je cassette 
staat te blinken alsof die nog nieuw is! Shimano verovert ondertussen de wereld met 
elektrische groepen en oersterke MTB onderdelen. Terwijl de campa-filosofie nog 
steeds is blijven hangen op het niveau van de gemiddelde Italiaanse autofabrikant 
zoals Fiat of Alfa. Het eerste jaar blijft het wel aardig lopen om vervolgens te gaan 
kraken en uiteindelijk laten de plakbandjes los en flikkert het hele zaakje uit elkaar. 
Jammer dat ik als wielrenner hier ook mee geassocieerd moet worden door buiten-
staanders. Ik rij dan misschien wel met een Toyota of Honda maar ik kan tenminste 
blijven rijden. Ik overleef meer dan 2 APK’s op rij.

Jasper Hentzen
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Toen het idee ontstond een bat-
tle te houden tussen Campag-
nolo en Shimano was ik meteen 
enthousiast. Voor de absolute 
leken onder jullie. Campagnolo 
en Shimano zijn twee merken die 
fietsen voorzien van afmontage. 
Shifters, crankstellen, remgre-
pen, derailleurs etc. Wielrenners 
hebben vaak een hele uitgespro-
ken voorkeur, waaronder schrij-
ver dezes. Tijdens trainingen gaat 
het natuurlijk wel eens over de 
voor- en nadelen, maar dat gaat 
toch het ene oor in en het andere 
oor uit. Mensen hebben dan wel 
wat anders aan hun hoofd, zeker 
als hun Shimano-apparaat weer 
eens hapert. Pas geleden ge-
beurde het bijvoorbeeld nog bij 
mijn tegenstrever in dit artikel, 
groot was mijn glimlach. 

>>>

SHIMANO vs CAMPAGNOLO  ... Jasper vs Jorik
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SHIMANO vs CAMPAGNOLO  ... Jasper vs Jorik

Laten we beginnen bij naam en afkomst. Campagnolo! Een naam die klinkt als een 
klok, je ziet een azuurblauwe zee voor je, glooiende hellingen beplant met olijfbo-
men of cypressen en bovenop eeuwenoude dorpjes. Campagnolo ademt Italië, het 
land dat als geen ander perfectie aan kwaliteit weet te verbinden. Italië, samen met 
Frankrijk zo ongeveer de bakermat van het wielrennen. Geen ander merk dan Campa 
heeft zo’n lange geschiedenis van feedback op hun producten door toppers uit de 
wielrennerij. Omdat Campa zich alleen maar richt op racefietsen heeft het zeer spe-
cifieke kennis ontwikkeld. Daar kan op den duur natuurlijk alleen maar innovatie en 
perfectie uit voortkomen. 

Want waar zouden we zijn zonder Campagnolo? Als uitvinder van de achterderail-
leur heeft het voor het wielrennen één van de meest revolutionaire uitvindingen ooit 
gedaan. Als het aan Shimano had gelegen moesten we waarschijnlijk nog steeds 
ons achterwiel omdraaien, alvorens onze ketting voor een beklimming op een groter 
kransje te kunnen leggen. Dankzij Campa was dat uithalen van het achterwiel wel 
veel makkelijker geweest, aangezien Campa de snelspanner ook op zijn naam mag 
schrijven. Toegegeven, Shimano heeft ook wat leuke dingen uitgevonden, zoals de 
samensmelting van shifters en remgrepen, maar dan nam Campa dat al snel over en 
verbeterde het. Waar Shimano tot 2009 zelfs zijn duurste groepen nog steeds met 
die kolderieke waslijnen afleverde (die remkabels inderdaad die zo prachtig mooi in 
een boogje voorlangs lopen) werkte Campa dit al een jaar of 10 netjes weg langs het 
stuur en onder het stuurlint. 

Als Italiaans merk is Campa natuurlijk zeer begaan met uitstraling. Bella figura! Rem-
grepen, cranks, derailleurs, in de duurdere groepen wordt alles van carbon gemaakt. 
Weinig dingen zijn mooier dan de doffe glans van carbon in de zonneschijn. Com-
bineer dit met een mooi slank ontwerp van alle onderdelen en iemand met ogen is 
verkocht. Vergelijk het eens met al dat oversized en bovendien aluminium speelgoed 
van Shimano. Je ziet meteen wat speciaal is en wat niet. 
Moeten jullie dit nu zien als een aansporing om allemaal Campa te gaan kopen? Als je 
het beste en mooiste wilt hebben dat er is, ja. Anderzijds, als iedereen gewoon lekker 
op die massaproducten van Shimano blijft rijden blijft Campa een exclusief merk, wat 
het ego van ons Camparijders zal strelen. 

Graag wil ik de Shimanorijders nog één ding meegeven om over na te denken. Dat 
Shimano niet exclusief voor racefietsen produceert, maar ook voor stadsfietsen of 
mountainbikes is tot daar aan toe. Het komt de specialisatie en dus kwaliteit niet ten 
goede, maar vooruit. Wisten jullie echter al dat Shimano bijvoorbeeld ook werpmo-
lens voor vishengels produceert? Stel je voor, rij je daar op je fietsje met Shimano, 
komt er opeens iemand naast je rijden die vraagt: ‘Zeg, zit dat spul ook niet op 
vishengels?’ Dan kun je maar beter een sterk spiegelende zonnebril op je hoofd heb-
ben…

Jorik Visscher
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RAAD DE KUIT door Amber van Raalten

A B

C D

Van wie zijn onderstaande kuiten? Stuur je antwoord naar redactie@domrenner.nl!
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MTB CLINIC door Joel Boss

Vraag niet hoe het kan... maar de redactie heeft een zeer ernstige fout gemaakt: het 
onderstaande stukje zijn we vergeten te plaatsen in het vorige Buitenblad.

30 oktober was het zover! Voor het eerst onder professionele begeleiding mountain-
biken op de Nedereindse berg. Het was een met regen gevulde week geweest, dus  
super om eens lekker door de modder te gaan ploeteren! Op de dag van de clinic 
was het eindelijk droog te zijn; een ideale herfstdag!

Toen iedereen die geen MTB had zijn huur fietsje had uitgekozen, konden we aan 
de slag. Het begon allemaal met een rugby wedstrijd op de mountainbike met een 
rubber kip. Een geniaal spel bleek achteraf; de trainers leek het een goed idee om 
het wedstrijdje te houden met mannen tegen de vrouwen. Wonder boven wonder 
vielen er geen gewonden bij het spel want af en toe ging het er ruig en vuil aan toe. 
Het spel liep af met een zware nederlaag voor de vrouwen, wat een triomf weer voor 
de mannen, of was het oneerlijk dat we Hidde mee lieten doen bij de vrouwen?! 
We zullen het nooit weten. 

De cursus kon na het fantastische spel, wat volgens mij wel een olympische sport 
zou kunnen worden, vervolgd worden. De rem oefening, kwam voor mij neer op 
wat stuntelen met lage snelheid. Het idee van de oefening was om met een aanloop 
proberen te remmen zonder te slippen binnen een aangegeven vak en daarin te 
manoeuvreren. Bij deze oefening kwam ook aan het licht dat de kwaliteit van de MTB 
van Arnold nogal beneden pijl was, met name de verroeste ketting. Gelukkig waren 
de trainers goed uitgerust en kon de ketting met de benodigde smeermiddelen weer 
zijn werk doen.

Downhill langs een ‘ravijn’, ja een ravijn zelfs op de Nedereindse berg hebben ze 
er een (een steil smal weggetje was het enige wat ons scheidde van de berg en het 
ravijn). Wat was dat spannend, hard naar beneden was de enige manier voor mij, om 
er maar zo snel mogelijk vanaf te zijn... Met al die adrenaline in je bloed was het erg 
makkelijk om hard omhoog te klimmen, waarna je weer met dezelfde doodsverach-
ting jezelf naar beneden kon laten vallen. In een woord heerlijk!

Na al het gestamp bergop en af kon het technische werk beginnen, het bochtenwerk 
door de modder. Het was een mooi parcourtje in de vorm van een acht toen we 
er aan begonnen. Tussen de bomen door ploeteren. Na een tijdje had ik het in de 
vingers en begaf mij achter Jentzen en de Haring. Dit was geen goede zet. Het bleek 
dat zij beide talent hadden om de achterligger vies te maken. De schade was groot, 
zowel mijn helm als mijn gezicht werden verder dicht geplamuurd dan de tijdens de 
gemiddelde modderbehandeling in de sauna. 

Valpartijen waren er genoeg, als je op het randje van je kunnen aan het presteren 
bent in een bocht die volkomen onbegaanbaar is voor elke normale fiets dan is er 
niet aan te ontkomen. Hidde spande hierbij de kroon, of het aan zijn fiets lag of toch 
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meer aan zijn kamikaze rijstijl moet nog worden onderzocht. Na een klein halfuurtje 
was er van het weggetje niks meer over dan een modderpoel alsof het weggetje 
regelmatig misbruikt werd door groot werkverkeer.  
Na deze zware beproeving van lichaam en geest werden de uitdagingen steeds 
groter tot aan de climax het slot van de dag. Uphill! Niet in procenten uit te drukken 
was het en de berg werd voor sommigen te veel. Techniek om boven te komen luis-
tert erg nauw, niet te ver voor of achterover, genoeg pedaal tempo enzovoort. Het 
was een frustrerende opgave maar 3 maal is scheepsrecht en een woeste schreeuw 
toen ik het haalde! 

Ik hoop dat ik hiermee jullie een beetje heb kunnen laten meegenieten van de avon-
tuurtjes die ik op de Nedereindse berg heb beleeft. Al met al een geslaagde dag dus 
en zeker voor herhaling vatbaar voor zowel ervaren rotten of de zoals ik, leek!

De volgende MTB Clinic (voor de ervaren rotten) staat gepland op zondag 6 maart.
(Onder voorbehoud)
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DE FLITS door Amber van Raalten

Hier is ie weer!!! “De Flits”, de exclusieve fotorubriek van het BuitenBlad! Hierin ziet 
u regelmatig DE momenten (die er werkelijk toe doen) van de afgelopen periode. In 
deze editie laten wij u nog 1x de hoogtepunten van prachtige domrenner activiteiten 
herbeleven! Afgelopen tijd hebben we veel gefeest met elkaar, bedankt Koning Win-
ter; binnen is het ook altijd feest met de Domrenner! Constitutieborrel, Sinterkerst, 
zomaar een feestje hier en daar, het kan allemaal niet op...

Wie de hoed past....
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DE FLITS door Amber van Raalten

Hello!!

Niemand ontkomt aan de kritische 
blik van de mannen...

PROOST!!
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Het is zondag avond 16 Januari. Ik heb zojuist Amber mijn huis uit getrapt en de 
rust is weder gekeerd. Ze was hier omdat ik blijkbaar niet de enige ben die elke zon-
dagavond het kijkcijfer kanon van de KRO wil bekijken op de beeldbuis. Nu zie ik al 
met mijn niet te onderschatte telepathisch vermogen dat jullie wenkbrauwen aan het 
fronsen zijn terwijl jullie dit lezen. Maikel en Boer Zoekt Vrouw? Dat kan toch nooit 
een goed huwelijk zijn?!
Voor de mensen die de afgelopen weken onder een grote steen hebben geleefd 
of elke zondagavond gaan klaverjassen met Berber zal ik even uitleggen wat er zo 
goed is aan dit programma dat oorspronkelijk afstamt van het Engelse programma 
‘Farmer wants a wife’. De kracht van BZV is namelijk dat het echt is. Geen bandje met 
nep gelach eronder gemonteerd, geen regisseur die om de minuut vraagt om een 
semi-spontaan applaus, en niemand die de boeren dwingt tot het acteren van een 
bepaalde actie of handeling. Nu zou dat laatste ook een erg slecht idee zijn aange-
zien boeren over het algemeen even goed acteren als een blinde kan darten.

Begrijp me niet verkeerd, BZV is niet zo goed omdat het louter bestaat uit intellec-
tuelen. In tegendeel, er zitten er altijd wel een paar bij die nou niet bepaald goede 
reclame maken voor de agrarische sector. Zo hadden we vorig jaar boer Wietse, 
die ergens in zijn sociale ontwikkeling wat afslagen had gemist. Óf zijn ouders, die 
hebben hem in ieder geval nooit leren praten. Hij lijdde aan exceptionele zelftwijfel. 
“Wietse, je hebt nu een week rond gehangen op de boerderij met 3 dames, heb je 
hun genoeg gevraagd zodat je wat meer van ze weet nu?”  “Is moeilijk” was alles 
wat Wietse dan altijd zei. Hij vond alles moeilijk. Behalve stront uitstrooien over zijn 
land.

Het is zo briljant omdat het bij vlagen gênanter is dan Balkenende op een skate-
board. Boer Marcel zorgt dit jaar voor zulke momenten; Toen de nacht viel op de 
boerderij en zijn vrouwen al in bed lagen, klaar om te slapen, kwam Marcel nog even 
langs in zijn (voor jonge kijkers) te strakke onderbroek. Hij ging dan semi-geil in de 
deur opening staan met één arm omhoog, leunend tegen het kozijn. En alsof dat nog 
niet gênant genoeg was ging hij na deze sensuele pose alle 3 de dames af om ze met 
een hand (!?) en 3 kussen een goede nacht te wensen. Iets wat niet makkelijk zal zijn 
geweest voor de dames, met zo’n pose nog op je netvlies.

BOER ZOEKT VROUW... door Maikel van Steensel
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… Er op 27 februari door de Domrenner een squashtoernooi wordt georganiseerd 
bij All In Squash? En dat je je daar voor op kunt geven door een mailtje te sturen 
naar evcie@domrenner.nl

... Er laatst al 13 mensen op de zaterdagtraining waren? 
 ... Er nu zelfs een exclusief “I love zaterdag   
training” shirt te koop is

... Berko pas een nieuwe fiets heeft gekocht en denkt 
iedereen van de weg te vegen

 ... Berko weer helemaal hot is op de   
 Schreeuw

... Joyce, Jorryt, Joel, Arnold en Berko een nieuwe 
fiets hebben?
 ... en dat Maikel snel volgt!

WIST JE DAT? ....

En dit alles gebeurd dan dus in het bij zijn van een camera ploeg, dat moet sowieso 
een hele rare gedachte zijn. Ik moet er in ieder geval niet aan denken dat ze perma-
nent zo’n camera op je snufferd steken. Buiten het feit dat het pijn doet aan je snuf-
ferd lijkt het me niet echt heel romantisch om de liefde aan iemand te verklaren met 
een geluidsmicrofoon in je nek.

Ondanks deze wat onhandige figuren die elke week weer de revue passeren heeft 
het programma menig boer een mooier en completer leven bezorgd. Zelfs Wietse 
heeft ondertussen al meer dan een jaar verkering met een mooie blondine. Dat moge 
een wonder heten. En tegelijkertijd is het een hoopvol bericht voor al die vrijgezelle 
30’ers die al jaren tevergeefs op zoek zijn. Ook zijn er al 13 BZV baby´s ´gefokt´, om 
maar even in agrarische termen te blijven spreken. Je zou er maar één zijn. Je zult 
altijd die persoon zijn wie zijn bestaan te danken heeft aan een tv programma. En 
dan maar hopen dat er niet te veel genen van de ouders door zijn gegeven, anders 
zitten we over 30 jaar naar een voormalige BZV baby te kijken die mee aan het doen 
is aan BZV.

BOER ZOEKT VROUW... door Maikel van Steensel





JOIN THE PARTY!

Naast alle sportieve activiteiten die de Domrenner organiseert is het nu ook wel eens 
tijd voor een paar goede feestjes! Samen met andere studenten sportverenigingen. 

Op zaterdag 26 februari het Oh Oh Barbie vs Army feest en op donderdag 10 maart 
het sportgala met als thema ‘Lost in a Dream’. Mis deze hoogtepunten niet en geef 
je snel op door een mailtje te sturen naar eviedomrenner@gmail.com!
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“Daar rijden wij normale strijders mee, die grote meneren kunnen wel zonder!”
Maikel over triple’s.

Tijdens een kwartet spelletje van Fokke en Sukke...
Simone: “Wat voor soorten poep heb je allemaal?”
Loes: “Duwen en trekken ?!”
 
Jasper: “Heb je al het stuk van Jorik binnen?”
Amber: “Neee, Campagnolo is niet zo snel hè...”

Arina: “Ik heb echt dikke knieën!”

Jacco, met zijn befaamde Limburgse accent: “Echt hè, dan wordt je ‘s ochtends zo 
wakker en denk je van..”
Jasper: “Ik ben een Limburger!”
 
Arina: “Jo Piels? Wie is dat?”
 
Ruben, tijdens het baandagje: “Kom op Linda, je hebt een gat!”
Jorik: “Jij kan het weten...”

Arthur: “Wil er nog iemand koffie of thee?”
Arina: “Heb je ook internet?”

“Ik heb ook parcours kennis. Ik heb google maps.”
Yohan over Alpe d’Huez

Arina: “Ik moet wel fit zijn morgen want dan moet ik achter de balie werken bij 
stage.”
Maikel: “Wat is daar zo moeilijk aan dan?”
Arina: “Ja dan moet ik nadenken.”

Floris: “Waar zit die Poema dan?”
Maikel: “Achter de struiken.”

“Die blokjes waar je in klikt.” Arina over pedalen.

QUOTES
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HELDEN VAN WELEER door Jorik Visscher

Elke editie zal een wielerheld uit vervlogen tijden de revue passeren. Deze keer…

Fausto Coppi
‘Als Fausto won en je wilde het verschil met de nummer twee opnemen, dan had je 
geen Zwitsers precisie uurwerk nodig. De bel van de kerkklok voldeed ook wel. Mi-
laan – San Remo? Parijs – Roubaix? Lombardije? We praten over tien minuten tot een 
kwartier. Dat was Fausto Coppi’

Aldus een Franse renner die samen met Coppi in het peloton gekoerst had. Het 
tekent de kracht en het talent van de beste wielrenner ooit tot dan toe. Zijn bijnaam 
‘Campionissimo’ (kampioen der kampioenen, letterlijk: kampioenst) was er één die 
slechts aan de allergrootste kon worden voorbehouden. En dat was Coppi. Coppi 
was een tijdgenoot van Gino Bartali, die enkele jaren ouder was. Hij werd in 1940 
bij de Italiaanse ploeg gehaald om te knechten voor Bartali, de grote held van de 
recente jaren. Vroeger werd er in de grote rondes nog met landenploegen gereden. 
In de Giro bleek echter dat Coppi sterker was dan Bartali en op 20-jarige leeftijd was 
hij de jongste winnaar ooit van de Giro. In een conservatieve wereld als die van het 
wielrennen kwam dit nieuws vreemd over. Een knecht die zijn kopman afhoudt van 
de overwinning? De rivaliteit tussen Coppi en Bartali was geboren en zou een rode 
draad vormen in de rest van zijn imposante carrière. 
De Tweede Wereldoorlog verpestte vijf belangrijke jaren van Coppi’s wielerleven, hij 
is zelfs nog een tijdje krijgsgevangene geweest van de Britten in Noord-Afrika. Na 
de oorlog nam hij zijn fiets weer en begon de grote rivaliteit tussen Coppi en Bartali. 
Deze rivaliteit kwam tot een hoogtepunt op het wereldkampioenschap van 1948, 
verreden in en om ons eigen Valkenburg. De twee wilden niet verliezen van elkaar en 
weigerden te reageren op aanvallen van anderen. Resultaat was dat de oppermach-
tig geachte Italianen ver buiten het podium eindigden. Het leverde hen beiden een 
schorsing van drie maanden op van de Italiaanse wielerbond.
De Italiaanse tifosi waren onderverdeeld in twee kampen, de coppiani en de bartali-
ani, het was onmogelijk om van beiden tegelijk fan te zijn. De vrome en conservatieve 
Bartali sprak vooral de mensen in het landelijke zuiden van Italië aan, de Mezzo-
giorno, alles ten zuiden van Rome. De seculiere en losbandige Coppi, afkomstig uit 
Piëmonte, was de held van het geïndustrialiseerde noorden van Italië. De losbandig-
heid van Coppi werd geïllustreerd door een affaire met een Italiaanse dame genaamd 
Giulia, die La Dama Bianca werd genoemd, omdat zij altijd in witte kleding op hem 
stond te wachten bij de finish. Giulia was echter al getrouwd, evenals Coppi. Toen de 
affaire uitkwam na een innige omhelzing bij de finish na het winnen van de wereldtitel 
in 1953 veroorzaakte dit een groot schandaal in het aartsconservatieve Italië, zelfs 
de paus bemoeide zich ermee. Na het schandaal is Coppi nooit meer op zijn oude 
niveau gekomen, de jaren begonnen uiteraard ook te tellen. In zijn gouden jaren won 
de Italiaanse wielergod maarliefst 5 keer de Giro, 2 maal de Tour, 3 maal Milaan-San 
Remo, 5 maal de Ronde van Lombardije en talloze andere koersen. Daarmee behoort 
hij onbetwist tot de beste renners aller tijden, misschien wel de beste als de oorlog 
er niet tussen was gekomen.
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Dat Coppi ook menselijke trekjes had en om zijn knechten gaf bewijst de volgende 
anekdote. In de Tour van 1952, de laatste die hij zou winnen, ontstond door een 
spervuur van aanvallen de situatie dat zijn geliefde gregario Andrea Carrea in de 
kopgroep zat en de gele trui over kon nemen. Bij aankomst in Lausanne lag het pelo-
ton ruim negen minuten achter, mede door afstoppend werk van Coppi. De gregario 
van Coppi stond opeens in het geel met vijf minuten voorsprong op zijn kopman! En 
Coppi juichte het toe, hij gunde zijn trouwe knecht de publiciteit van harte. Coppi 
heeft met meer blijdschap verteld over die gele trui dan over al zijn eigen gele truien. 
Roze kleedde hem beter af, heeft hij eens gezegd. Tijdens het diner ’s avonds was 
Coppi de eerste die wegging. Niet omdat hij sip was omdat hij niet in het geel stond 
maar om een geheel andere reden. In al zijn grootsheid was hij naar de kamer van zijn 
knecht Carrea gegaan en gedaan wat die altijd voor hem deed, zijn schoenen poet-
sen. Een beschaamde Carrea biechtte dit verhaal op, jaren na Coppi’s dood, omdat 
hij het te mooi vond dit grote geheim voor eeuwig te bewaren.
Coppi is niet oud geworden. In de late herfst van zijn carrière deed hij voor de lol mee 
met een wedstrijdje in Burkina Faso, waar hij ziek van terug kwam. Italiaanse artsen 
gaven hem medicijnen tegen longontsteking, terwijl Coppi in werkelijkheid malaria 
had opgelopen. Een bewogen en succesvol wielerleven eindigde na slechts 40 jaar, 
maar in de harten van vele tifosi leeft hij voort.
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Komend seizoen hebben we een flink aantal licentiehouders bij de Domrenner. Voor 
een aantal mensen zal dit hun eerste wedstrijdseizoen betekenen. Eenmaal gestart in 
een wedstrijd zullen de rare woorden of uitdrukkingen je werkelijk om de oren vliegen. 
Het is daarom van groot belang om op de hoogte te zijn van het wielermetier, dat 
zijn eigen taal kent. Wijlen Gerrie Knetemann en NOS-commentator Maarten Ducrot 
staan op eenzame hoogte als het om wielertaal gaat. Prent deze pagina goed in je 
hoofd, alvorens van start te gaan in je eerste koers. Pas dan kun je echt meepraten, 
weet je of je geflikt gaat worden, of kun je gewoon even lachen. 

Aan het elastiek hangen / op de rekker liggen 
Ternauwernood de groep kunnen volgen

Zijn wagonnetje weer aanhaken
Terugkomen bij de groep waar je zojuist uit gelost bent

Accordeon spelen
Gelost worden, weer terugkomen en weer gelost worden

Met het hol open zitten - Volle bak rijden

Op de kant zetten
Bij zijwind het peloton een formatie opdringen (schuin achter elkaar) dat de achter-
sten niet meer optimaal uit de wind kunnen zitten, zij zitten dan op de kant van de 
weg.

Mongolenwaaier
Een groep waarin de mindere renners zitten, meestal na op de kant te zijn gezet

Pannenkoek – Een zeer matige wielrenner

Wriemeldans – Voorbereiding op een massasprint

Chasse patat – Een achtervolging of ontsnapping die gedoemd is te mislukken 

Kroon-gaatje 
Een klein, maar niet te overbruggen gaatje tussen een renner en de kopgroep terwijl 
hij aan het zwemmen is (naar Karsten Kroon, die dit regelmatig overkwam)

Zwemmen – In je eentje tussen twee groepen in rijden

Aan de boom schudden – Flink demarreren om te kijken wie er nog kan volgen

Uit het hol kletsen – Van achter iemands rug met volle kracht demarreren

WAT EN HOE IN WIELERTAAL door Jorik Visscher
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Flikken / geflikt worden
Als renner je niet aan gemaakte afspraken houden en daardoor de wedstrijd winnen

Iemand in het pak steken – Iemand flikken

Er een snok aan geven – Stevig demarreren om te kijken wie er mee kan

Kuspoes – De rondemiss 

Getelefoneerde demarrage
Een opzichtige demarrage, die iedereen aan ziet komen

Grinta – Italiaans voor verbetenheid

Kwakken – Een flinke duw geven, met name in voorbereiding op een massasprint

Lekke ketting – Excuus voor slecht presteren

Mijnwerken – Ontzettend afzien

Misselijk rijden
Afstoppend werk doen in het peloton, meestal om de vlucht van een ploegmaat te 
beschermen

Strijkijzer – Iemand met een zeer slechte sprint

Linkeballen – Niet meedraaien in de kopgroep

Hongerklop
Ferme inzinking, omdat je te weinig of te laat gegeten hebt tijdens de rit

De deur dichtdoen – Voorkomen dat iemand je voorbij steekt, meestal in een sprint

De bus 
Groep geloste renners in de bergen, met als enige doel op tijd binnen komen

Buschaffeur – Degene die het tempo aangeeft in de bus

Er een klap op geven – Stevig demarreren

Bovenstaande vormt slechts een kleine greep uit het rijke wielerwoordenboek. Desal-
niettemin moet de beginnende renner zijn eerste seizoen in het peloton met goed 
gevolg kunnen afsluiten.

WAT EN HOE IN WIELERTAAL door Jorik Visscher




