


Mocht je medelijden hebben, aarzel niet en bel ook eens één van de 

bestuursleden: 

 

 

Voorzitter:  Ralph Meijer 

van Lieflandlaan 96 

3571 AG Utrecht 

030-2718747 

ralphmeijer@zonnet.nl 

 

Secretaris: Martin Diaz  

Merellaan 22 

3722 AL Bilthoven 

030-2282038 

mddiaz123@hotmail.com 

 

Penningmeester: Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 

3511 GN Utrecht 

030-2231053 

t.heus@phys.uu.nl 

 

Licentiehouders: Jan Willem Leeuwis 

Dahliastraat 11 

3551 ST Utrecht 

030-2435946 

j.w.leeuwis@students.med.uu.nl 

 

Toertochten: Sander Smits 

’t Goylaan 78 I 

3525 AJ Utrecht 

030-2897688 

a.j.j.smits@students.med.uu.nl 

 

 

 

 

Voor donaties en andere giften is Rabobankrekening 39.46.69.665 beschikbaar. 

 

De Domrenner op Internet: 

http://www.uu.nl/~uswvdom 

uswd@studver.uu.nl 

emaillijst: domrenner@listbot.com 
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Colofon 
 

 

Foto omslag 

Sander Smits in de herfst van zijn carriere (klim 11b) 

 

 

 

Redactie 

Ronald Franken 

Thijs Heus 

Joris van Nieuwstadt 

Geert Scholma 

 

 

Redactie-adres 

Thijs Heus 

Catharijnesingel 77 

3511 GN Utrecht 

030-2231053 

t.heus@phys.uu.nl 

 

 

 

Oplage 

90 stuks 

 

 

 

Kopijdatum volgende Buitenblad 

Zondag 4 Juni 2000 

 

 

 

Het Buitenblad is het officiële orgaan van de Utrechtse Studenten 

WielerVereniging De Domrenner 
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 Groot nieuws! Wat iedereen al zo lang voelde aankomen, is nu een feit. Eerder 

zelfs dan iedereen dacht, is de overwinning daar. De doeners hebben 

gezegevierd over de denkers. Met andere woorden kortweg samengevat de 

voorafgaande drie nogal raadselachtige zinnen: TTT-auteur Geert Scholma is 

gelost in de Ronde van Made. (waar ligt dat? doet er niet toe)  Op de steentjes 

aldaar liepen niet alleen zijn voor- en achtervelg, maar ook zijn ego en zijn 

zelfvertrouwen ernstige schade op. Lees erover in (voorlopig zijn laatste) TTT, 

die overigens nog niet half zo lang is als de voorafgaande. Met MMM 

daarentegen gaat het hoe langer hoe beter. De aanhangers van Moed, Macht en 

Mythen zijn talrijk, en hun kamp is nog altijd groeiende. Lees dáárover in – raad 

je het al? – MMM. 

 

Nu de competitie tussen TTT en MMM op deze wijze beslecht is, blijft er voor 

de ware Domrenners maar één mogelijkheid open. Sloop de lak van je frame, 

molesteer met grof geweld je STI-greepjes, schaaf je zadel en je stuurlint over 

het asfalt en ram wat slagen in je wiel. En kies van nu af aan Casper Buitendijk 

als de onbetwiste clubkopman.   

Denk niet meer na over efficiëntie in pedaalslagen, tactische demarrages en 

souplesse. Vanaf nu is het credo: rammen, beuken, knallen. Gedachtes tijdens 

het fietsen zijn overbodig, zinloos of nog erger: energieverspilling  

 

Ik groet u. 

(in afwachting van mijn nieuwe fiets met vederlicht Altec frame, Ultegra 9-speed 

STI, Michelin Axial Pro bandjes, ergostuur en Mutant Aheadset van 3TTT) 

 

Joris 

(J.A.H.vanNieuwstadt@phys.uu.nl) 

 
 



  

 

De meeste mensen hebben hun fiets weer gevonden, na een lange 

winterstop heb ik de meeste weer op de fiets gezien. Da's natuurlijk een 

goede zaak. Er zijn echter een aantal mensen die ik nog niet gezien heb, waar 

blijven zij. Daarnaast zie ik vaak studenten fietsen die geen lid zijn, Da's 

natuurlijk een slechte zaak. Dus zie jij een potentieel lid of een niet actief lid, 

pak haar/hem bij de oren en neem hem/haar mee naar de training.  

 

Over training gesproken, ik val in herhaling als ik ga vertellen dat die al weer 

begonnen zijn. Wat ik nu wel nieuw kan vertellen is dat de opkomst 

behoorlijk te noemen is. Elke maandag en woensdag verzamelen toch een 

heel aantal mensen zich om zich vervolgens eens lekker in het zweet te gaan 

werken. Toch missen daar nog een aantal mensen en de groep kan zeker nog 

groter. 

 

Naast de trainingen zijn ook de activiteiten weer begonnen. De eerste 

toertocht is geweest, er zijn al twee tijdritten voor de interne domrenner 

tijdrit competitie geweest en de strijd is los gebarsten. Daarnaast hebben 

ook de meeste licentiehouders de wedstrijden weer gevonden en sommige 

zijn zelfs al in vorm. Zo eindigden Rien en Bram bij de eerste tien in de 

Midden Nederland competitie bij de Sportklasse B en Joost bij de 

Sportklasse A. Verder is mij ter ore gekomen dat Opa Frank al uitslag heeft 

gereden in een criterium.  

 

Binnenkort zal er zeker een keer een dag worden uitgezocht waar we met de 

hele Domrenner naar toe zullen gaan, dan kunnen jullie de licentiehouders 

eens flink aanmoedigen en dan kunnen zij nog harder vlammen. Achteraf 

kan iedereen de droge keel (van het schreeuwen of van het koersen) weer 

smeren met de nodige dranken op het terras. Wij hopen jullie daar te zien 

(daar op het terras). 

 

Maar voor alles hoop ik jullie binnenkort weer te zien tijdens een training 

(op de fiets). 

 

Fietsgroeten Ralph 
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Sinds kort heeft de Domrenner een eigen e-mailadres en een echte 

emaillijst. Het Domrenneradres is uswd@studver.uu.nl, de lijst is 

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

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

 

 

Zeer binnenkort gaan we nieuwe kleding bestellen. Om enig idee te 

krijgen wat te bestellen, willen wij graag weten wat jullie willen hebben. 

Het assortiment zal bestaan uit broeken (kort en lang), shirts, jacks en 

snelpakken. Dus als je interesse hebt in kleding, mail dan even naar 

Thijs, zodat wij enigszins in de goede verhouding snelpakken maat 6 

en broeken maat 2 kunnen bestellen. 

 

Nog even en de klok springt door. De regen houdt op en de zon 

blijft schijnen. Dus weer trainingstijd !!!! 

 

Vanaf 27 maart gaat weer gereden worden; 

Elke maandag onder begeleiding van onze trainer René Lamphen.  

De woensdag onder eigen begeleiding en vrijdag samen met 

Softijs.   

 

Tijd: Allen om 18:30.00 h 

Plaats: Maandag + woensdag op Olympos 

           Vrijdag bij stadion Galgenwaard. 

 

 

Nog steeds zijn een aantal mensen niet echt lid van de Domrenner. Om 

lid te worden moet je een sportkaart hebben bij Olympos met Domrenner 

vermelding. Bovendien moet je je lidmaatschapsgeld bij ons betalen. Dit 

is een tientje en kan je aan penningmeester Thijs geven of op 

Raborekening 39.46.69.665 storten. 
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WAAROM? 
 

 

TALENT EN GENIE 

 

Al aan het begin van de negentiende eeuw maakte de Duitse schrijver en 

romanticus Johann Paul Friedrich Richter in zijn ‘Vorschule der Aesthetik’ al 

een onderscheid tussen genie en talent. Een andere invloedrijke romanticus 

uit die tijd, de componist Robert Schumann, omschreef het verschil tussen 

deze twee begrippen als volgt: ‘Das Talent arbeitet, das Genie schafft’. Het 

is een ongrijpbaar begrip, genialiteit, maar het openbaart zich heel duidelijk. 

Het genie doet niet, hij ís wat hij doet.  

Dat zie je ook bij wielrenners. Sommige renners lijken geboren om op een 

fiets te zitten. Zet ze op een stoel en wat overblijft is het gevoel dat er iets 

niet klopt. Hoewel niet mijn favoriete renner, is Laurent Jalabert hét 

voorbeeld van een genie op de fiets. Jalabert zit niet op zijn fiets, hij vormt 

samen met zijn fiets een moeilijk te benoemen waarheid.  

Jalabert gaat kapot? Jalabert’s gezicht staat strakker dan het frame van zijn 

fiets. Jalabert moet lossen? Jalabert laat anderen naar voren lossen. Oftewel: 

je ziet iets gebeuren, maar wat er precies gebeurt, dat weet je niet. Geniaal. 

Zelf had ik laatst een pittige discussie met een ex-Domrenner, die nu bij een 

grotere vereniging bij de elite rijdt. Hij gaf na aandringen van mij toe dat hij 

toch wel neerkeek op sportklasse B-rijders zoals ik, zeker nu hij af en toe 

eens een koers met wat ‘semi-grote namen’ mocht rijden. Een beetje talent 

heeft hij wel. Maar het is als horen beweren dat Britney Spears goede 

muziek maakt, terwijl men nog nooit een aria van Bach heeft gehoord: leuk 

geprobeerd.  
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 Dutch Mountains 

 

Nou, eindelijk is het dan zover; de eerste wekelijkse trainingen zijn al achter de 

rug, er zijn al twee tijdritten gereden (zie elders in dit blad) en ook de eerste 

toertocht heeft plaatsgevonden. 

 

Ondanks het fabelachtige lenteweer, hadden slechts vijf fanatiekelingen zich 

verzameld bij Olympos, te weten Edward, Olaf, Joost, Joris en ikzelf. Vol goede 

moed vertrokken we, waarbij Olaf ons als een zeer ervaren gids over de 

Utrechtse Heuvelrug voerde. Elke mogelijke helling kwam daarbij aan bod; 

zelfs de Grebbeberg hebben we bedwongen. Natuurlijk was er ook tijd voor 

ontspanning: die vonden we in het zonnetje op een terras, onder het genot 

van een drankje en heerlijk warm appelgebak met slagroom. Kortom: je had 

erbij moeten zijn!!! Maar, wees niet getreurd; er komen nog kansen genoeg om 

ook de geneugten van het Toertochtrijden te proeven. 

 

Een eerste kans hiervoor is het fietsweekend dat door de Maastrichtse 

Studenten Mountainbike- en Wielrenvereniging “Dutch Mountains” wordt 

georganiseerd. 

Dit fietsweekend begint op zaterdag 6 mei om 11:00 uur op het Maastrichtse 

station, dat wij met behulp van een trein zullen bereiken. Hier zullen we worden 

opgevangen door DM-ers, die gelegenheid zullen bieden om onze bagage 

ergens te dumpen. Daarna zorgen we ervoor weer om 12:30 uur op het station 

aanwezig te zijn, zodat er daadwerkelijk gefietst kan worden in het 

wondermooie Limburgse Heuvellandschap. We kunnen kiezen uit een tocht 

van 75 km. of 125 km. (of 35 of 55 km. voor mountainbikers), waarbij ook een 

bevoorrading inbegrepen is. 

’s Avonds is er dan vanaf 20:00 uur een pasta-party, met daarop volgend een 

kroegentocht om kennis te maken met het swingende/bruisende Maastrichtse 

uitgaansleven. Daarna wordt  overnacht, naar ik aanneem bij DM-ers/-sters 

thuis, aangezien het weekend erg goedkoop is. 

Na de welverdiende nachtrust worden we gewekt met ontbijt op bed, verzorgd 

door een DM-ster/-er, waarbij beweerd wordt dat de vereniging uit minstens  

50 % vrouwen bestaat. Om 12:00 uur wordt het weekend afgesloten op het 

Vrijthof, waarna gekozen kan worden uit deelname aan een van de volgende 

activiteiten:  -wielrennen (of mountainbiken) met DM-ers 

   -stadswandeling in Maastricht 

   -boottocht over de Maas 

   -vlaaien proeven op het Vrijthof 

 

 

 

 

De kosten voor dit zeer goed klinkende weekend zullen slechts maximaal twee 
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tientjes bedragen, inclusief zeer professionele begeleiding door DM-gidsen, 

ravitaillering tijdens de toertocht op zaterdag, pasta-party, en ontbijt op zondag. 

De kroegentocht is natuurlijk voor eigen rekening, evenals het treinvervoer 

van/naar Maastricht. Als iemand de beschikking heeft over een auto, hoor ik dat 

graag. 

 

Jullie kunnen je tot en met maandag 1 mei opgeven bij mij of een van de andere 

leden van de Toercommissie; dit wil dus zeggen dat je wel zeer snel moet 

beslissen. Ik kom zelf pas op zondag 30 april terug van vakantie, dus mocht je dit 

Buitenblad al eerder ontvangen hebben en je al op willen geven, kan dit ook door 

mijn Voicemail in te spreken of duidelijk je naam aan mijn huisgenoten door te 

geven. In het betreurenswaardige geval dat je het Buitenblad pas na 1 mei 

ontvangen hebt, kun je mij toch het beste zo snel mogelijk bellen, dan valt er 

waarschijnlijk nog wel wat te regelen. 

 

Aan een ander binnenkort plaatsvindend kamp, nl. dat naar Tilff, is een apart 

stukje gewijd. Zie hiervoor elders in dit blad. 

Verder wil ik iedereen nog even wijzen op de Heuvelrugtocht, die op zaterdag 13 

mei gereden wordt. Hiervoor verzamelen we om 9:45 uur bij Olympos, om 

vervolgens in rustig tempo ongeveer 100 km. af te leggen, waarbij een terrasje 

pikken zeker niet uitgesloten is. (Voor degenen die wel graag hard willen rijden; 

op de heuveltjes is er natuurlijk altijd gelegenheid om je een beetje uit te leven.) 

 

Schrijf jullie allemaal snel in & de groeten, 

namens de Toercommissie,  

Sander Smits.                                  

(030-2897688, A.J.J.Smits@students.med.uu.nl) 

      Tijs (030-2541870) 

      Rien (030-2512659) 

 

 

  



Moed, Macht & 

Mythen 
 

“Schoonheid” 
 

Het is weer bijna mei: Het wielerseizoen zit er al weer bijna op. De belangrijkste 

koersen zijn gereden en het viel op dat dit jaar ongebruikelijk goed is geweest 

voor de Wielrenners. De meeste klassiekers zijn gewonnen door mannen die 

het echt verdienden. Zelfs in een toch vrij laffe race als Milaan San-Remo werd 

gezegevierd door de enige Wielrenner onder de sprinters. Die verder 

overigens heeft bewezen verder ook wel te kunnen afzien. Opvallend waren 

trouwens, zeker na afloop van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de discussies 

over schoonheid. Er waren twee mooie punten aan dit verhaal: Om te 

beginnen ging het eens een keertje niet over schoonheid van het bloed, en ten 

tweede werd mijn gelijk van de vorige column volmondig erkend door alles en 

iedereen. Dit is natuurlijk eigenlijk niet meer dan logisch, maar toch is het 

opmerkelijk dat het er ook zo uitkomt. 

Zo hadden we de alleen-nog-geen-Urugyaaan-geweest-Andrej Tschmil. Nu is 

dat niet direct een Hitkrant-Hunk-Van-De-Maand en werd hij in Vlaanderen 

ook niet direct mooier, maar wat een schoonheid, en wel zoals mijn opa c.q. 

collega-columnist twee Buitenbladen geleden al wist op te merken. Hij was aan 

het LEIDEN, maar hij kon het blijven doen, aangezien hij van de achtervolgers 

wist. Tschmil had pijn, maar zolang hij wist dat hij de achtervolgers geselde 

kon hij het volhouden. Ooit heeft iemand in dit blad verteld dat hij alleen maar 

aan wielrennen vanwege het (uitgestelde) plezier in fietsen. Dit was een 

excellent voorbeeld daarvan; het plezier was zowel uitgesteld als instantaan. 

Uitgesteld omdat Andrej wist dat hij het ging halen, ging winnen in 

Vlaanderens Mooiste, het enige dat hij nog niet gedaan had en dat hij nog wel 

moest doen. Maar de Instantane Vreugde was groter, zij het wat sadistisch; de 

pijn van de anderen. Tschmil zal nooit een tijdrit kunnen winnen, hoe kort ook. 

Ik ook niet. Maar een Wielrenner kan desnoods uren boven zijn top rijden als 

het moet, en het moet alleen als de rest lijdt. Dat is ook de enige motivatie om 

te wielrennen. Natuurlijk is het leuk, maar dat komt alleen maar omdat jij 

degene bent die het niet leuk maakt voor de rest. Ik dank hem dus niet 

aangezien de Ronde wat mij betreft niet leuk was; ik werd 21
ste

. 

De tweede grote Held was natuurlijk Johan. Hoewel het op zich misschien wel 

leek op de actie van Andrej een week eerder, was het iets geheel anders. 

Johan deed namelijk in het geheel niets met het feit dat er anderen meededen. 

Toen hij besloot te gaan Wielrennen, deed hij dat. Deze beslissing had niets te 

maken met feit dat hij de anderen wou kwellen, maar veel eerder met verveling. 

Johan wilde harder fietsen. En aangezien Johan een Wielrenner is, deed hij dat 

A
n
d
r
e
a
 
T
a
f
i
 



en negeerde alle logica, wetten, adviezen van vrienden en bovenal de afstand. Hij 

wilde Fietsen, en niemand kon dat zoals hij, dus werd hij glorieus eerste. Voor het 

eerst sinds tijden dat iemand zo groots een koers won. Dat is namelijk ook een van 

de typische eigenschappen van het wielrennen. Net zoals men een mooie wielrenner 

mooi vindt maar een lelijke Wielrenner mooier, vindt men een “domme” actie die 

slaagt mooier dan een “slimme” actie. En terecht. Want wielrennen gaat om het 

laten zien hoe ongelofelijk sterk je bent, en dat doe je niet door ongelofelijk slim te 

zijn, maar gewoon ongelofelijk sterk. Helaas komt het zelden voor dat je dit ziet, 

omdat wielrenners winnen preferen boven ongelofelijk sterk zijn. Dus denken ze dat 

ze wel slim moeten proberen te doen, wat resulteert in saaie rekenpartijen. Wat mooi 

dat je dan af en toe nog eens een Wielrenner tegenkomt. Maar helaas, het seizoen is 

over. In maart 2001 is Milaan San Remo weer. 
 
 





Het seizoen is al weer aardig aan de gang en er zijn al twee tijdritten verreden, 

nl. die bij het Amsterdam-Rijnkanaal en Vechten-Werkhoven-Vechten.  

Ik zit een beetje krap in mijn tijd, dus vandaar dat ik voor een verslag van die 

tijdritten verwijs naar onze homepage: http://www.studver.uu.nl/uswvdom, en me 

hier zal beperken tot de uitslagen. 

 

Ik zal eerst nog even kort de puntentelling uitleggen:  

� Er wordt gereden in drie categorieën, te weten dames, licentiehouders en 

niet- licentiehouders. 

� De puntenverdeling is als volgt: in elke categorie krijgt de winnaar 12 

punten, de tweede plek is goed voor 10 punten, de derde voor 8, de vierde 

voor 7, de vijfde voor 6, enz. zodat nummer 10 nog 1 punt krijgt. 

Het oorspronkelijke plan was om 6 tijdritten te rijden, waarbij het  

eindklassement dan gebaseerd zou zijn op de beste 5 hiervan. Ik heb ondertussen 

echter van een aantal mensen vernomen dat er behoefte is aan meer tijdritten later 

in het seizoen, zodat de mensen die wat later beginnen/in vorm komen ook nog 

een rol kunnen spelen in het klassement. Bij de toercommissie zijn we ook de 

flauwsten niet, dus zullen we inderdaad proberen nog enkele ritten in te voegen, 

zodat dan bijv. de beste 6 uitslagen van 8 ritten het eindklassement bepalen. Als 

ik zo eens op de kalender kijk, lijkt dinsdag 6 juni wel een optie, schrijf deze datum 

dus ook maar vast in je agenda. Verder lijkt me dat er in september ook nog wel 

ruimte moet zijn voor een rit. Hierover later meer. Suggesties voor mogelijke 

parcours zijn welkom. 

 

En nu dan de uitslagen: 

 

Amsterdam-Rijnkanaal 

 

Naam Tijd Punten 

Licentiehouders 

1.Joost Hectors 

2.Geert Scholma 

3.Frank van der Velden 

4.Rien van Noort 

5.Sander Smits 

28’13’’5 

28’21’’1 

28’36’’1 

29’29’’1 

29’48’’3 

12 

10 

  8 

  7 

  6 

Niet-licentiehouders 

1.Bram van Kester 31’36’’3 (lekke band) 12 

 Dames  

1.Suzanne Noordhoek 33’10’’1 12 

 

 

 

                                         Vechten-Werkhoven-Vechten 

 



Naam Tijd Punten 

Licentiehouders 

1.Ralph Meijer 

2.Joost Hectors 

3.Sander Smits 

18’32’’ (clubrecord!) 

19’14’’ 

19’37’’8 

12 

10 

8 

Niet-licentiehouders 

1.Joris Nieuwstadt 

2.Bram van Kester 

3.Thijs Heus 

4.Gert Jan Kreeft 

19’37’’2 

20’05’’ 

21’04’’ 

21’15’’ 

12 

10 

  8 

  7 

  

Dit heeft de volgende consequenties voor de tussenstand: 

 

Naam Punten 

Licentiehouders 

1.Joost Hectors 

2.Sander Smits 

3.Ralph Meijer 

4.Geert Scholma 

5.Frank van der Velden 

6.Rien van Noort 

22 

14 

12 

10 

  8 

  7 

Niet-licentiehouders 

1.Bram van Kester 

2.Joris van Nieuwstadt 

3.Thijs Heus 

4.Gert Jan Kreeft 

22 

12 

  8 

  7 

Dames 

1.Suzanne Noordhoek 12 

 

Sommige mensen hebben al een redelijk aantal punten bij elkaar geprokkeld, maar 

aangezien uiteindelijk toch twee ritten uit het eindklassement geschrapt worden, 

is het ook als je nu nog geen tijdrit gereden hebt mogelijk om hoog in het 

klassement te eindigen. Bovendien kun je ook gewoon voor de lol meerijden 

(voor zover je bij tijdrijden van lol kunt spreken) en het is natuurlijk ook een heel 

goede training. 

 

De eerstvolgende tijdrit zal plaatsvinden op dinsdag 2 mei. We vertrekken om 

18:30 uur vanaf Olympos richting Houten, om daar 2 plaatselijke omlopen te 

rijden. Hopelijk tot dan allemaal!! 

 

Namens de toercommissie, 

Sander Smits. 



Vorige maand heb ik aangegeven dat ik wat zou vertellen over de competitie 

die we gaan rijden in de zomermaanden. Hier dan in ieder geval even wat uitleg 

voor wie de competitie is en hoe dit allemaal in zijn werk gaat. 

 

We zijn vorig jaar gestart in de regio Midden om wedstrijden te organiseren 

voor vrouwen die nog weinig tot geen wedstrijd ervaring hebben op wielren 

gebied. Bovendien is het vaak zo lastig om samen met jongens van de club 

wedstrijden te rijden omdat je er meestal na een paar rondjes al af ligt en dat 

niet erg motiverend is voor de moraal. Je weet dan ook nooit hoe het gaat en 

of je lekker in vorm bent en of de training zin heeft. 

 

Nu kun je tijdens de wedstrijden gewoon tussen andere vrouwen rijden en 

onderling de competitie aangaan. 

We starten op 13 mei om 11.00 uur in Beverwijk. Dus een lekkere tijd zodat je 

niet al te vroeg hoeft op te staan en verder heb je de middag nog vrij om 

andere dingen te doen, als je daar de puf nog voor hebt.  

 

Behalve in Midden-Nederland vindt er dit jaar ook een competitie plaats in 

Zuidwest-Nederland en in Noord-Nederland. 

 

Er wordt, net als vorig seizoen, onderscheid gemaakt in 2 categorieën, 18+ en 

18-. De 18+ rijdt 40 km, terwijl de 18- na 30 km afsprint. Per regio wordt een 

eindklassement over alle wedstrijden opgemaakt. 

 

Voor beide categorieën bedraagt het inschrijfgeld  f 2,50 per wedstrijd. 

Er kan aan de 18+ wedstrijden worden deelgenomen met een daglicentie (ter 

plaatse verkrijgbaar voor f 5,--) of met een interclublicentie van de KNWU. 

Daarnaast kunnen rensters van 30 jaar en ouder die een KNWU-dameslicentie 

hebben, starten. I.p.v. een daglicentie is er de  mogelijkheid om een KNWU-

ledenkaart te kopen. Deze kost  f 25,-- en er kan dan aan alle 8 wedstrijden 

worden deelgenomen. Ook deze kaart is ter plaatse verkrijgbaar. 

De 18- wedstrijden staan open voor rensters met een dag-licentie of met een 

nieuwelinge-/junior-dames licentie. 

 

Bijgevoegd tref je een overzicht van de verschillende competities aan. We 

hopen je dit seizoen weer aan de start te zien van één van deze wedstrijden. 

Ken je nog andere vrouwen die ook weleens een wedstrijd willen rijden, neem 

ze dan gerust een keer mee. 

 

Als er nog vragen zijn, neem dan met één van ons contact op, 

 

 

Tot ziens en succes met de voorbereidende trainingen, 
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Cora Westland   Nelly Voogt 

Vlindermeent 75 Wageningseberg 174 

1218 CW Hilversum 3524 LT Utrecht 

035-6922269 030-2802175 

 



TTT 

 

Zondag drieëntwintig april zou niet mijn dag worden. Na een ideale 

voorbereiding van zes dagen in het zadel afgesloten met drie rustdagen, had ik 

mijn eerste open koers van het seizoen. Het was een criterium in Made (West-

Brabant, voor de cultuurbarbaren), een thuiswedstrijd. 80 Man aan de start 

voor 60 km en dertig ronden over alleen maar steentjes en haakse bochten. Ik 

wist dat ik het lastig zou krijgen, het parcours was me absoluut niet op mijn 

buik geschreven. Bovendien stond ik ongeveer in zestigste positie opgesteld, 

behoorlijk achterin het startveld 

Het startschot knalt en we zijn weg. Ik haat ze, die eerste meters. Duwen 

dringen en wringen is het. Nog geen honderd meter zijn we gevorderd, of de 

eerste bocht is een feit. Piepende remmen en veel woest gescheld. Volledig 

geparkeerd kom ik de bocht uit zet aan voor de snelle meters die volgen. Al 

hijgend bereik ik zo ongeveer mijn maximumsnelheid, krakende framebuizen en 

kletterende remgrepen vormen een oorverdovend kabaal op de steentjes. Ik 

realiseer me dat ik naar voren zal moeten rijden om te overleven, maar het enige 

waar ik aan kan denken is bijblijven. Vooral door mijn nog niet zo heel 

geoefende bochtentechniek ben ik genoodzaakt na elke bocht meters dicht te 

rijden of een plaats af te geven. Daar komt nog bij dat in zo’n eerste paar 

ronden het peloton behoorlijk wordt opgerekt en er in de staart van de groep 

een lange sliert renners ontstaat die lijdt aan het harmonica-effect. In de 

praktijk komt het harmonica-effect neer op een continue niet welkome 

afwisseling van remmen en aanzetten, funest voor elk paar benen. Ook mijn 

toch redelijk getrainde benen moesten eraan geloven en voor ik wist, lag ik er 

na een ronde of vijf vanaf. Samen met de rest van de pannenkoeken. 

 

In iedere kermiskoers zie je ze wel, die mennekes die na luttele ronden het 

peloton al hebben gelaten voor wat het is en voor de rest van de wedstrijd 

solo hun rondjes rijden, of anders wel samen met leden van de waarschijnlijk 

voor velen bekende (maar uiteraard spreekwoordelijke) mongolenwaaier. 

Iedere zichzelf respecterende wielrenner, tot voor kort behoorde ik ook nog tot 

deze categorie, meent zich buiten dit genre renners te kunnen plaatsen. Het is 

een optelsom van een aantal oorzaken die de zojuist genoemde mennekes 

maken tot wat ze zijn: 

 

� een foute positionering bij de start 

� te weinig lef om in een overvol peloton dat op snelheid ligt naar voren 

te rijden 

� een belabberde bochtentechniek en het onnodig dicht moeten rijden 

van bijbehorend ontstane gaten 

� ontbreken van een overvloed aan kracht om genoemde oorzaken te 

kunnen elimineren 
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In het kader van mijn danig afgenomen zelfoverschatting breek ik hierbij mijn in 

mijn eerste TTT gegeven stelregel geen bestaande literatuur en wijsheid te 

zullen raadplegen. Pas als mijn eigenwaarde weer is gestegen tot boven Nieuw 

Amsterdams Peil zal ik wederom verschijnen in de huidige vorm. In het kader 

van een wijze les, volgt nu een passage uit bladzijde honderdvierendertig van 

de wielerbijbel, geschreven door Kees Vermunt. 

 

De Amerikaan Davis Phinney was een echt “bochtenpiloot”. Hij beschreef in 

het blad Bicycling van januari 1996 zijn speciale bochtentechniek als volgt: 

“Ga de bocht wijd in.Begin met het buitenste pedaal enorm hard naar 

beneden te duwen. “Gooi" vervolgens je fiets de bocht in. Je bovenlichaam 

niet met de bocht mee laten leunen , maar integendeel je bovenlichaam juist 

naar de andere kant laten overhellen. Je binnenste heup naar voren draaien, 

zodat de binnenste knie naar boven gaat in plaats van in de bocht. In de 

bocht tegensturen. Je binnenste arm strekt zich op natuurlijke wijze, omdat je 

je bovenlichaam van de bocht wegtrekt. Op deze manier kan je fiets knap plat 

gelegd worden. De heup-twist beweging is de sleutel voor een goede 

uitvoering.Je kunt deze bochtentechniek prima trainen door een aantal 

pilonnen op een parkeerplaats neer te zetten en er tussendoor te slalommen”. 

 

Hiermee mezelf een dienst bewijzende groet ik u voor nu, 

 

Geert Scholma, (oud)professor in de velodynamica 

 

 

 





 Tilff-Bastogne-Tilff 
 

Ziehier: niet één, maar al twee fietsweekends staan er op het programma. In het 

Pinksterweekend (vrijdag 9 tot maandag 12 juni) zullen we namelijk naar de 

Ardennen afreizen voor het al bijna klassieke kamp rondom de toertocht Tilff-

Bastogne-Tilff, de toertochtversie van het zeker klassieke Luik-Bastenaken-Luik. 

 

Hiervoor zullen we op vrijdagmiddag 9 juni uit Utrecht vertrekken, afhankelijk 

van het aantal deelnemers en de beschikbare auto’s met auto of trein. We 

zullen waarschijnlijk weer op maandagavond terugkomen. We overnachten dit 

weekend op een camping in/nabij Tilff, dat vlakbij Luik ligt. Zaterdag is er 

gelegenheid voor wat rustige training en op zondag wordt de tocht gereden. 

Die is 240 km. lang met een paar pittige klimmetjes erin (o.a. de Wanne en de 

Redoute), maar we zullen rustig rijden, zodat je ook  zonder Vandenbroucke-

benen deze tocht tot een goed einde kunt brengen, hoewel een beetje conditie 

natuurlijk altijd van pas komt en het ook niet verstandig is de avond van 

tevoren (meer richting middernacht) 4 tot 5 borden spaghetti te eten (maar 

hierover kan een zekere penningmeester meer informatie verschaffen). Op 

maandag is er dan voor mensen die nog steeds niet moe zijn nog meer 

gelegenheid tot fietsen; de Ardennen liggen immers toch voor je neus. 

Natuurlijk kan er ook geslapen, gezond (indien de weersomstandigheden dit 

toelaten) of een terrasje gepikt worden. 

 

De kosten voor dit geheel verzorgde weekend zullen, afhankelijk van de 

beschikbare vervoermiddelen, ongeveer fl 150,- bedragen, inclusief vervoer, 

camping, eten en deelname aan de tocht. Inschrijving kan geschieden door je 

aan te melden bij mij (030-2897688, A.J.J.Smits@students.med.uu.nl) en fl 150,- 

over te maken op het rekeningnummer van USWV De Domrenner : 

39.46.69.665, onder vermelding van Luik-Bastenaken-Luik, of door contant te 

betalen bij vertrek. 

Je moet je wel voor 1 juni aanmelden om van deze spraakmakende aanbieding 

gebruik te kunnen maken. 

 

Tot ziens allemaal, 

namens de Toercommissie, 

Sander Smits. 
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Wordt gesponsord door:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ik heb een 53x10 op mijn fiets” - Martin Diaz 

 

“Ik draag sokken over mijn schoenen want het staat gesoigneerd en de 

vrouwen vinden het mooi”  - Martin Diaz 

 

“ Vrouwen kunnen niet fietsen” – Thijs Heus 

 

“ Ik kon gisteren op de (rustige, red.) vrijdagtraining niet komen omdat ik 

me moest sparen voor vandaag.” – Olaf Frasa tijdens de eerste 

Domrennertoertocht 

 

“ Wielrenners zijn niet zo snugger” – Joris van Nieuwstadt
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Horizontaal 

1. Schop het draaipunt. (6) 

6. Schijnbeweging om te knippen. (6) 

8. Sneller en meedogenlozer. (6) 

10.Brave zuivel. (9) 

11.Koud en nuchter. (4) 

12.Klinker op grote afstand is een zwijn. (4) 

14.Schrijf met een prehistorische periode. (4) 

16.Alp verplaatst? (10) 

 

Verticaal 

1. ’t Zintuig in de kroeg. (4) 

2. Resten midden in het wiel. (2) 

3. Viswijf in de redactie. (7) 

4. Liefkozend citeren. (8) 

5. Groep fietsers met met lucifers. (11) 

7. Met een paard omhoog. (10) 

9. Kerkorgaan? (6) 

10.Schoonmaakartikel in je broek. (4) 

13.Het onbeschadigde talent. (4) 

14.Martel het water door de dijk. (4) 
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15.Berooid lichaamsdeel. (3)   



Trainingen:  
Maandag: Training olv Rene Lamphen 

Woensdag:  Rustige clubtraining 

Vrijdag: Training met Softijs, vertrek bij Galgenwaard 

 

Alle trainingen vertrekken om 18.30 uur bij Olympos, tenzij anders 

vermeldt. 

 

 

Wedstrijden/Evenementen: 
 

Interne Tijdritcompetitie: 

Dinsdag 11 april Vechten-Werkhoven-Vechten 

Dinsdag 2 mei Houten 

Dinsdag 23 mei Ruiterberg-Hoogstraat-Ruiterberg  

Dinsdag 20 juni Amerongen  

Dinsdag 8 augustus Tijdrit van de grote schaatsvierkamp  

 

Toertochten/Kampen (meer info: Sander): 

zaterdag 6 mei: Toertocht Dutch Mountains, Zuid Limburg 

zaterdag 13 mei: Heuvelrugtocht, 9,45 uur, Olympos 

donderdag 1 juni: Limburgs Mooiste 

zondag 11 juni: Tilff Bastogne Tilff 

zaterdag 17 juni: eigen toertocht, 12h bij Olympos 

zondag 1 juli: La Marmotte 

25-27 augustus: Introkamp 

 

Triathlons (meer info: Thijs): 

13 mei: kwart, Breukelen 

3 juni: kwart/achtste, Woerden 

6 augustus: Eilanden Triathlon Vinkenveen 

 

Interclubwedstrijden ‘dames zonder licentie’ 2000 – regio midden 

za 13 mei St. Aagtendijk, Beverwijk- Oost 

zo 28 mei  Sportpark Zielhorst 2, Amersfoort 

za 17 juni Galecopperdijk,  Nieuwegein 
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Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Soort Lid 

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

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

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

Martin Diaz Merellaan 22 3722 AL Bilthoven 030-2282038 Lid 

Ronald Franken Cambridgelaan 549 3584 DJ Utrecht 030-2518267 Lid 

Olaf Frasa Vuurvlinderberm 70 3994 WJ Houten 030-6371711 Lid 

Maartje Frijlink Annastraat 23 3512 GP Utrecht 030-2318377 Lid 

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

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

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

Joost Hectors IBB 57 3582 VP Utrecht 030-2510151 Licentie 

Thijs Heus Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 030-2231053 Lid 

Gesinus Heusinkveld Cambridgelaan 203 3584 DZ Utrecht 030-2544991 Licentie 

Peter Hoogenboom Voorstraat 13 bis 2 3512 AH Utrecht  Lid 

Emiel Joustra Toermalijnlaan 65 3523 BG Utrecht 030-2522729 Lid 

Ilus Kasbergen Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelre-
waard 

0348-561856 Donateur 

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

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

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

Carlijn Langeveld IBBlaan 217 3582 ZS Utrecht 030-2518485 Lid 

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

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

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

Stijn Maas Briljantlaan 52 3523 CG Utrecht 030-2519661 Lid 

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

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

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

Joris van Nieuwstadt 't Zand 12 3544 NC Utrecht 030-2961146 Lid 

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

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

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

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

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

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

Geert Scholma Warande 33 3705 CZ Zeist 030-6952445 Lid 

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

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

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

Vincent Talsma van Lieflandlaan 8  Utrecht 030-2731967 Licentie 

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

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

Stef Vorstermans Zuidlinschotenzandweg 64 3425 EN Snelre-
waard 

0348-561856 Donateur 

Tijs Wouda Albatrosstraat 15 3582 ES Utrecht 030-2541870 Lid 
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Redactieadres: Catharijnesingel 77 3511 GN Utrecht 


