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Foto omslag 

Eerste Domrenneroverwinning ooit op naam van Ronald Franken 
(Wie…?) 

 
 

redactie-adres 
Lexan Pieterse  

Van Lieflandlaan 34 
3571 AC Utrecht 

 
 

Redactie Buitenblad (kopij naar allen versturen):  
Robin van der (K)loor(berg) 

(canigou@hotmail.com) 
Lexan ‘Goesting’ Pieterse 

(lexanp@yahoo.co.uk) 
Emiel ‘El Buitre’ Joustra 

(emiel_joustra@hotmail.com) 
 

oplage 

100 stuks 
 
 

kopijdatum volgende BuitenBlad 

Vrijdag 29 oktober 2003 
 
 

USWV de Domrenner wordt gesponsord door: 

Dupree Cycles – Xtreme Bikes 
Café Ledig Erf 

Grieks-Italiaans restaurant Mr. Jack’s 
Snel Tweewielers 

 
CLUB VAN 100: 

Wil en Els Leeuwis, Fam. Van Nieuwstadt, Loet Scholma, Corrie 
Smits, Frank en Karen van der Velden 

 
Het BuitenBlad is het officiële orgaan van de Utrechtse Studenten 

WielerVereniging de Domrenner. 
 



De redactie behoudt zich het recht om ingezonden stukken in te 
korten, aan te passen en weg te donderen. Artikelen dienen dus 
oprolbaar te zijn. – Met dank aan alle journalistiekopleidingen… 

REDACTIONEEL 

 
Voor u ligt wederom een BuitenBlad te wachten om rondgedraaid 
te worden. We hebben er een machtsvertoon van gemaakt dit 
keer, derhalve hebben we een 55 gemonteerd. Lexan legt ons uit 
hoe het zware leven van een kopman eruit ziet, Geert en 
kornuiten komen steeds dichter in de buurt van Istanbul, Robin 
draaft weer wat te ver door in Kunst en Wielrennen, een flinke 
snok in de Kop over Kop van Emiel en ook een Crique-verslag 
van Emiel. Bij deze heten we ook Emiel meteen welkom als 
volwaardig BB-redactielid, alhoewel hij al langere tijd achter de 
schermen belangrijke hand en spandiensten verleende.  
De zomer is voorbij, de Marmotte is gereden, het introkamp is 
weer gedaan, het trainingsrondje van Claude Criquelion is door 
d'n Schol in 5 uur en 6 minuten (6e !!) afgewerkt en 
ondergetekende heeft besloten dat het in plaats van dit jaar 
volgend jaar allemaal moet gebeuren en langzaam aan worden de 
ATB en de crossfiets weer uit het vet gehaald. Toch staan er nog 
enkele spannende dingen op de racefiets te gebeuren. Zo is er nog 
het NCK te Dronten, waar inmiddels een sterke selectie aan het 
trainen is geslagen, een wellicht NSK te Groningen en een 
monstertijdrit te 'ergens in de polder'. Ik heb mijn zinnen op het 
laatste gezet, wie gaat er mee, 120 kilometer knallen?? Een 
mooie aangelegenheid om de finale van de tijdritcompetitie uit te 
vechten! 
Tevens wil ik hier een smeekbede richting de lezer houden om 
(nog) meer te schrijven. Alhoewel de redactie erop kickt om 
eigen stukjes in het blad te stoppen vinden we het minstens even 
leuk om stukjes van jullie er in te douwen. En daar ontbreekt het 
een klein beetje aan. 
 
Mijn waarde collega Emiel ziet zojuist merkwaardig nieuws op de 
telex. Wat zeg je Emiel? Paardendokter, doping, Lexan P, 
gevlucht, Duitsland? De wielerwereld staat op zijn kop, onze 
kopman Lexan P in verband gebracht met doping. Breaking 
news!!! Lees verder, hier openen we mee!!! 
 
Groet namens de volledige redactie, 
 
Robin 
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Laatste nieuws 

 
Donderdag 4 september 
In de woning van Lexan P. zijn justitie en politie vandaag 
begonnen met een huiszoeking. Ook bij andere wielrenners werd 
het huis doorzocht. De huiszoekingen zijn onderdeel van het 
onderzoek naar handel in hormonen en dopingpreparaten. 
Verschillende Nederlandse media kwamen met het bericht dat er 
een huiszoeking plaatsvindt. Justitie in Utrecht heeft het bericht 
inmiddels bevestigd. Er werden geen redenen prijsgegeven door 
justitie. De huiszoeking is op dit moment nog aan de gang. 
Update: 14:03 uur 
Inmiddels is bekend geworden dat de justitie in Nederland bij 
verschillende wielrenners huiszoekingen heeft laten verrichten. 
De actie maakt onderdeel uit van een grootschalig onderzoek naar 
de handel in hormonen en dopingpreparaten. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat een dierenarts niet alleen hormonen aan 
boeren leverde, maar ook aan wielrenners. 
Update: 15:00 uur 
Het is nog onduidelijk bij wie precies een huiszoeking is verricht. 
Vast staat dat geen enkele andere Domrenner geviseerd werd. 
Overal werden substanties aangetroffen die momenteel 
geanalyseerd worden. De aanwezige betrokkenen zijn 
meegenomen voor verhoor. 
 
Tevens vond de redactie het volgende bericht op de website van de 
Domrenner: “of heb je dan teveel van dat spul genomen.. ik had 
nog zo gezegd 5cc is meer dan genoeg voor een persoon” 
ondertekend door de paardendokter op 19/08/2003. Natuurlijk 
wil de redactie geen overhaaste conclusies trekken, maar ze heeft 
ook al geen schrijven over Jacky Durand ontvangen voor de 
deadline. En nu bedenk ik me ook ineens dat Lexan’s presteren 
ook wel zeer vreemd was de afgelopen weken; tijdens het 
introkamp nog lossen als een mongool en de volgende tijdrit jezelf 
plaatsen voor het NCK. Het geeft je toch maar te denken. Volgens 
de laatste berichten zou Lexan P. het land uit zijn gevlucht en zich 
in Duitsland bevinden. 
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VAN DE VOORZITTER 
Dag allemaal, 
 
Tja, de vakantie is weer voorbij… En het weer maakt dat ook wel 
duidelijk: van een stralende en veel te droge zomer gaan we door 
naar een druilerige herfst (hopelijk niet). Wel raar dat als je nu op 
de fiets zit er al allemaal bladeren onder de bomen liggen. Het lijkt 
al wel oktober… Ook wel vreemd om weer aan het studeren te zijn 
en weer een goed ritme te vinden, helemaal nu ik ook nog eens met 
een nieuwe studie begonnen ben. En over een nieuwe studie 
gesproken: we hebben ook weer nieuwe leden! Op de Olympos dag 
tijdens de UIT hebben zich acht nieuwe leden bij ons aangemeld. 
Welkom allemaal! We hadden ook al twee gezellige nieuwe leden 
mee naar Limburg die behoorlijk veel indruk maakten door flink 
mee te fietsen op alle heuveltjes. 
Jammer genoeg zit het fietsseizoen er al bijna weer op. In 
september blijven we nog even lekker doorgaan met fietsen (de 
laatste officiële trainingen zijn op 22 en 24 september), maar in 
oktober kan iedereen gaan genieten van een beetje rust. In 
november gaan we dan met z’n allen weer door met spinnen en 
zaterdagtrainingen. Verder vindt in oktober (28 oktober) ook een 
belangrijke gebeurtenis plaats, namelijk de wisselALV waarbij het 
oude bestuur afscheid neemt en een nieuw bestuur aan de slag 
gaat. 
Ik hoop dat jullie allemaal een goed fietsseizoen hebben gehad. 
Ikzelf heb meer gefietst dan ooit en ben nog niet helemaal 
uitgetraind. Op 27 september doe ik mee aan het NCK in Dronten, 
net als onze eigen Domrenner afvaardiging die gaat zorgen voor 
een supersnelle tijd. Verder heb ik het eerste prijzengeld 
binnengehaald dit seizoen, helaas maar een halve oakley… 
 
Nou ja, nog veel plezier met het laatste harde fietsen van dit 
seizoen en geniet van daarna van het ’s avonds op de bank hangen 
met een leuke film of zo.  
 
Groeten, Rian 

 

 

 

 

 

VAN DE ROL 

 
Lid worden en blijven 

1. Koop of verleng je sportkaart bij sportcentrum Olympos op 
de Uithof. 
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2. Zeg daar dat je lid wilt worden van de Domrenner. 
3. Maak de contributie van 6 euro over op de 

Domrennerrekening (postbank 8664695). Je kunt ook 
gebruik maken van de automatische incasso, dan krijg je een 
euro korting. Hierover kun je contact opnemen met de 
penningmeester of de secretaris. 

 
 
Borrels en tussentijdse activiteiten 
Elke laatste dinsdag van de maand houdt de Domrenner een 
borrel in Café Ledig Erf. Zie voor de precieze data de agenda 
achterin dit blad. 
 
Domrenner mailinglijst 
Wel lid en nog niet op de mailinglijst? Stuur even een mailtje naar 
de secretaris Emiel Joustra (emiel_joustra@hotmail.com) of de 
webmeester Jurriaan Topper (jurr@gmx.net) en je wordt er 
opgezet. 
 
Trainingen 

Tijdens het zomerseizoen vinden op maandag en woensdag 
groepstrainingen plaats. Op naamdag betreft dit een rustige 
training en op woensdag een snelle training. Verzamelen om 18.30 
voor sportcentrum Olympos. Onze trainingen vinden plaats tot 
eind september. Daarna mag iedereen in de winterslaap.  
Op vrijdag kan men vervolgens ook nog meetrainen met 
schaatsvereniging Softijs (wel op de fiets!). LET OP: Deze training 
start om 18.30 vanaf het Stadion. 
 
 
 
 
 

 

Oproepoproepoproepoproepoproepoproep!!!  

Het lompe collenboek 

 
De term van Emiel Joustra (dat is echt een lompe col) verdient 
een vervolg. Wij van de BB redactie zijn, in samenspraak met heer 
Joustra, van plan het lompe collenboek samen te stellen. Daarvoor 
zijn we op zoek naar beschrijvingen van beklimmingen van lompe 
collen. Beschrijf de lijdensweg, de idiote steilte, het gesmolten 
asfalt, de zwermen vliegen, je geexplodeerde benen, je mooie 
polsen en mail het naar ons!!! 
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Voorbeelden van lompe collen: de keutenberg, de eyserbosweg, de 
stockeu, el angliru,, mont zoncolan, col de chevreres, le mont 
ventoux, le grand colombier. De definitie van een lompe col? Een 
klim die nergens op slaat. Zo eentje waar je hysterisch tegenop rijd 
of juist eentje waar wandelaars je voorbij komen. De klim moet 
met de racefiets beklommen zijn en vermeld ook de plaats en 
datum van lijden… 
 
 
Emiel, Lexan, Robin 
 

 

 
Over de Tour van 1948, partypoepen en de druk van het kopman zijn 

 

Het Introkamp 2003 van Lexan Pieterse 

 
Onze held moest een weekje naar Frankrijk met wat vrienden. Hij 
kon er echt niet onderuit; Zelfs een held heeft zo zijn 
verplichtingen... Een consequentie ervan was echter dat hij het 
introkamp van zijn geliefde wielerverenigingetje  zou gaan missen. 
Onze held zou natuurlijk onze held niet zijn als hij niet hemel een 
aarde bewoog om toch aanwezig te zijn tijdens dit inspirerende 
weekendje Zuid-Limburg. Een onbetwiste kopman heeft toch ook 
zo zijn verplichtingen. 
Op een uitgekiend dieet van dure Franse wijn en cognac kwam 
onze kampioen bij het vallen van de avond aan op camping 
Schoonbron te Schoonbron. Om vervolgens meteen met de 
beentjes omhoog te gaan,  knecht El Buitre Joustra zou de tent wel 
voor hem opzetten.Tsja, kopman zijn heeft zo zijn voordelen! 
Onze koene held wist, zoals gezegd, dat kopman zijn zo zijn 
verplichtingen met zich meebrengt, dus hij voerde ogenblikkelijk  
het hoogste woord. Dit had hij geleerd  uit zijn boek over de Tour 
van 1948 dat hij zojuist tot zich had genomen. Gino Bartali, de 
winnaar van deze Tour lulde namelijk al zijn ploeggenoten  
twentyfourseven de oren van het hoofd. Niemand wilde met hem 
op de kamer liggen. De ongelukkige die deze eer ten deel viel zag 
nog meer af dan zijn medewielrenners, en dat terwijl de Tour van 
1948 sowieso al geen half bier was. 
Als kopman van het avondgebeuren dook onze spraakmakkende 
held na de dis meteen de kroeg in met medekroegtijgerknechten  
en BB-redactieleden  El Buitre en van der Kloorberg. Terwijl deze 
heren het op een ongekend  zuipen zetten partypoepte 
ondergetekende dat het niet leuk meer was. Hij droop al om twaalf 
uur af. Het moest de dag daarop dan maar gebeuren op de fiets... 
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En ja hoor, de volgende morgen  was hij er klaar voor. Bij het 
krieken van de dag stond hij uiteraard als eerste op. ‘Mietjes,’ 
dacht onze held, ‘in de Tour van ’48 moest men al om 4.00 uur op!’ 
Na een goed ontbijt ging hij er eens goed voor zitten. Het was 
koers! Onze kampioen begon voortvarend, met z’n persoonlijke 
slapie annex meesterknecht Emilio Butros Gali aan zijn zijde 
moest hij vrijwel onmiddellijk  lossen. De eerste schiftingen 
doorstond onze held echter goed dankzij zijn uitmuntende 
parcourskennis, alsmede het betere sleurwerk van zijn gele 
Escadorbrigade. Parcoursuitzetter R. van der Kloorberg reed 
echter als een dolle op zijn gebruikelijke  pakje asperines met 
cafeïne. Tsja, je bent een echte wielrenner of je bent het niet... 
Halfkoers kreeg ons winnaarstype het hierdoor toch echt moeilijk 
op de Schweiberg. De benen wilden nog wel maar de steken in zijn 
zij waren haast onverdraaglijk; M’n kapotgezopen lever, zo 
zelfdiagnostiseerde onze onverschrokken held.  
Nooit te beroerd om zich ook eens een keer in een knechtenrol te 
schikken besloot onze kampioen zijn ploegmaats bij te staan. Met 
een groots gebaar  gaf hij de vrije hand aan zijn knechten. Uit 
respect voor hun geboren leidersfiguur durfden zij echter 
nauwelijks. Aarzelend ging men uiteindelijk  dan toch maar. 
In de finale over de Eyserbosweg hielp onze barmhartige held 
samen met Margreet het nieuwe vrouwelijke lid Gerjanne naar 
boven. En hoe! Voor een eerste kennismaking met heuvels en 
zeker voor iemand die pas net op de fiets zit (zonder klikpedalen!) 
ging zij gezwind omhoog. Een talentje binnen de gelederen  van de 
Domrenner?  
Bovenop de Eyserbosweg werd een half uur op de doorkomst van 
de Ronde van Nederland gewacht. Rietvelder Geert Scholma 
knalde de heuvel in de tussentijd nog even vijvenhalf maal op. En 
hoewel hij gezwinder omhoog leek te gaan dan Michael Boogerd  in 
de Ronde van Nederland, sloofde hij zich voor niets uit. Ondanks 
deze open sollicitatie zal hij toch echt bij de concurrent moeten 
blijven rijden, het vertrouwen in ondergetekende kampioen bleef 
uiteraard onverminderd groot. 
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Terug op de camping drukte onze held zich waar het een lieve lust 
was, hij hielp nergens aan mee. Hij las alleen maar over de Tour 
van ’48 en kon zich goed identificeren met het proza. Als 
kampioen zag hij ook regelmatig  zo af. Nadat hem een goede 
maaltijd was geserveerd kon hij er deze keer toch echt niet 
onderuit om te helpen met de afwas. Onderwijl vroegen zijn 
knechten toestemming om even een potje te mogen flesvoetballen. 
Uiteraard vond onze immer  vriendelijke kampioen dit goed. Al 
lezend kreeg hij een half uurtje later aandacht van vier vrouwen, 
naar hem toegestuurd door zijn brave waterdrager Robin. Ja, zelfs 
een kampioen heeft wel eens recht op ontspanning... 
Toen het donker werd was het gedaan met de rust, de kampioen 
moest weer mee de kroeg in. Evenals de avond voordien was hij er 
ook weer vroeg uit, om 23.30 lag hij al in bed. Zijn achterblijvende 
helpers keken vreemd op. Was hij ziek? 
Onze held besefte wederom dat het de volgende dag moest 
gebeuren. Na enige onduidelijkheid over welke heuvel nou de 
Gulpenerberg was sloten de gelederen zich en kwam men en 
groupe aan bij de lange beklimming , die de naam van de Camerig 
draagt. Onze kampioen wist als geen ander dat hier de forcing 
gevoerd diende te worden. Snel gaf  hij zijn orders. Ronald en 
Emiel dienden de kop te pakken, terwijl Jan Willem achter hem 
moest postvatten om demarrages uit het wiel onmogelijk  te 
maken. Voorts diende het grillige  klimmertje Robin de debatten te 
openen. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen honderd meter lag onze held 



eraf.  
Alles kwam echter alsnog weer bij elkaar en na een dubbele 
beklimming van de Huls, werd nogmaals koers gezet naar de 
Eyserbosweg. Hier zou het jaarlijkse clubkampioenschap beslecht 
worden. En wie niet sterk is moet slim zijn. En dit laatste (evenals 
het eerste!) is zeker het geval bij onze immer bescheiden held. 
Wetende dat betere klimmers afgeschut dienden te worden gaf hij 
Ronald de opdracht aan te gaan in de aanloop naar de beklimming.  
Emiel volgde makkelijk, maar helaas, zelfs een groot kampioen 
heeft niet alles in de hand. Zelf de achterhoede bewakend moest hij 
lijdzaam toezien hoe Rietvelder Geert Scholma bij zijn zesenhalfde 
Eyserboswegbeklimming in 24 uur zijn meesterknechten versloeg. 
Tsja, niet alles valt te regisseren , al werd de betere klimmer 
Sander Smits wel de dupe van dit in principe prachtige staaltje 
tactiek. 
Na een mooi zonnig weekend was onze held wel weer even aan wat 
welverdiende rust toe. Na een gezamenlijk douchefestijn met 
slapie EL Buitre, alsmede een grote bak friet en dito kaassoufflé 
stapte onze niet klein te krijgen kampioen het busje in om naar 
Utrecht vervoerd te worden. Van alle markten thuis luisterde onze 
kampioen samen met zij waterdrager  van der Kloorberg de rit op 
met een volledig zuiver staaltje tweestemmige samenzang. And, 
no matter what, volgend jaar is onze held er gewoon bij, wederom 
met een poging om zijn enorme belofte in te lossen! 
  
 
 
 
 

hoofdsponsor van de USWV de Domrenner 

 

T
o

u
r 

1
9

4
8

 
 



 
Als Domrenner kun je geheel gratis en vrijblijvend een offerte voor 

een fiets laten maken bij Cycles Dupree 
 

 
 

Cycles Dupree  

Croeselaan 98  

Utrecht  

030 2932592 

(van tevoren afspraak maken) 
 



Introkamp volgens Robin 
 
Kameraad Lexan heeft jullie in niet mis te verstane volzinnen 
laten weten hoe het Introkamp vanuit zijn visie plaats heeft 
gevonden. Ik doe het ietsje anders. 
 
Volg me. Voor elk wat wils. 
 
Tour van '48, Keutenberg, Keutenafdaling, Dodeman, mooie 
vrouw, Domrennerdames, pittig, beide Hulsjes, 52x13, triple, 
Eyserbosweg, 1x 2x 3x 4x 5x, GENOEG!, Boogerd, Ekimov, 
Wauters, holle ogen, bezemwagen, bus, foute discomuziek, 
flessenvoetbal, bierbietsende sloeries, bierbietsende sloeries bij 
Lexan, de koeien, ijsvogels, de kolibrie, honden, ik word er ziek 
van, dat doen ze toch altijd Luit, tour van '48, alcohol, bier, 
barmeisje, Emiel, aspirientjes, met coffeïne uiteraard, de bakker, 
de vlaai, drie croissants (!), depart, Valkenburg, pinnen, 
fietsenmakers, schande Jean Habets!, locals, onverstaanbaar, 
Cauberg, kutklim, dalen, Cauafdaling, klimmen, de weg naar Eys, 
gewoon rechtdoor, niet keren, Geert, eigenwijsheid, Gulperberg, 
Koning van Spanje, discussie, de ondankbare plant, Theo Maassen, 
Hans Teeuwen, Rembo en Rembo, Mag dat?, ja dat mag, Oboema, 
pizza met tomaat, kaas, pizza met tomaat, kaas, salami, pizza met 
tomaat, kaas, salami, ansjovis, Jan Willem, Berkel en Rodenrijs, 
Hoogezand-Sappemeer, Cadier en Keer, keer op keer, tour van '48, 
tent opzetten, 3 minuten 26 seconden, stress, weinig slapen, 
dronken laatkomers, nieuwkomers Gerjanne en Steven, hoopvol 
en veel belovend, Wouter, drie dagen later, Walter, whatever, 
waarom hebben jullie geen vouwwagen?, waarom?, daarom 
verdomme, klein vervelend pestventje, dat zusje, versleten luiers, 
Teena Lady, de hele nacht zuipen en niet naar de WC, lekkende 
banden, een snelle Lexan, een trage Geert, piepende remmen, nog 
steeds niets aan gedaan, rechtdoor in plaats van de linkerbocht, 
bovenste bos, waar is dan het op een na bovenste?, geniaal, fil 
electrique, absurd, de Piemert, Schweiberg, de van der Kloorberg, 
water halen in de supermarkt, zwembad, ondiep water, spelen, 
balvrees, patat, patat+shoarma, rijst, boontjes en broccoli, in het 
gras, aparte drie kleuren groen- combinatie, wankel gaspitje, 
toegegeven, Lexan, tour van '48, pasta, tonijn, tuinstoel, Jan 
Willem, wederom, aubergine, veel, Margreet, champignons, 
schijfjes, of toch blokjes?, elleboogjes, ellef bier, Lize en Ronald, is 
die ster de zon die Jupiter hoort?, zie Jerry's, domheid, de staart 
van de poes bedekt de poes van de poes, ach, simpele humor, een 
weekend lang, Rian, Sander, Emiel, Margreet, Jan Willem, Geert, 
Ronald, Steven, Lexan, Gerjanne, Lize en nog iemand, 
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Robin. 
 

 

Kop over Kop 

 
Na weer zo’n korte beurt van Ronald, zal ik maar eens laten zien 
hoe er gebeuld moet worden op de training! Laat ik vanuit Utrecht 
nog een extra lus rijden richting het westen, door de Meern en 
daarna de mooie dorpjes langs de Hollandse IJssel. Hier kan ik je 
nog mooie verhalen vertellen over wat er allemaal aan dit 
landschap te zien is: meanderende watertjes, retentiebekken, 
hellingafspoelingen met dekzand ruggen. Dat doe het hart van een 
fysisch geograaf toch wel harder pompen. Wat een adrenaline, laat 
ik nog wat versnellen, eens zien wie me nog wil/kan volgen. 
 
Ik heb er altijd moeite mee om me in te houden, dat zal nog wel aan 
mijn speelse karakter liggen. Mijn jeugd is me nog behoorlijk 
bijgebleven, maar wat wil je ook:  Geboren in Ten Boer, maar als 
snel met broer en zusje, naar het olijke Nuenen verhuisd, waar ik 
mij aansloot bij de scouting, de berg en klim sport en natuurlijk 
wat voetballen. Het fietsen is eigenlijk pas veel later begonnen, 
nadat ik een lange fietstocht richting Zwitserland gereden had. Ik 
heb me daarna in Utrecht ook snel bij de domrenner aangesloten 
en dit beviel me wel zo erg, dat ik nu al weer twee jaar secretaris 
ben. Ook ben ik wedstrijden gaan rijden met mijn oerdegelijke 
principia en het gaat steeds beter. Volgend jaar zal ik genoeg 
ervaring hebben opgedaan om voluit te vlammen en prijs te rijden. 
 
Nog maar even snel aanzetten, die training kan ik nog wel 
gebruiken. Weet je wat ik demareer gewoon eens van kop af aan…. 
Niet zo slim, maar wel ongeremd en daar houdt ik van……. 
 
Hee wat is dat?? 
Hoor ik daar mijn telefoon gaan?….  06 45620418, voor degene die 
het nog niet wisten. Ik heb hem nog niet zo lang maar nu ben ik 
ook eindelijk aan de verleiding van een mobiel ten onder gegaan. 
En meteen verslaafd geraakt, daarom wil ik best wel dag en nacht 
gebeld worden. 
Laat ik snel opnemen! 
 
Hallo… Met Einzel Joustra! ….  Ja.. 
Bel ik met een nul zes lijn?.. 
Ooh….  Zeg,  Zijn jullie twee meisjes? 
OOOOH!, in dat geval laat ik me even kansloos lossen, hopelijk wil 
er iemand anders nog even doortrekken? 
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Magreet!!, goed dat je weer terug bent, ik moet even bellen, neem 
je over? 
 
Pompedepompedepom………… 
 
 
De Criquelion 

 
Zoals elk jaar ontstaan er tijdens het introkamp weer mooie 

plannen voor de volgende zaterdag. En elk jaar ben je er toch weer 
niet goed op voorbereid. Kon ik het andere jaren nog met ‘gewoon 
geen zin’ van af doen, nu had ik geen enkele smoes klaar, geen 
enkel verweer. Anderen zag ik zich handig een uitweg vinden,  
zoals ‘ik moet vrijdag werken’ en ‘mijn conditie is nog niet goed 
genoeg’. Nee, ik was gewoon de spreekwoordelijke lul. Gelukkig 
had ik nog een week de tijd om in mijn lot te berusten. En 
warempel, na een paar dagen begon het idee me ook nog wel aan te 
staan. Zeker toen de weerberichten van het weekend langzaamaan 
begonnen door te dringen. Laatste weerbericht op VRT teletekst 
pagina 307: maximum temperatuur 11 graden Celsius en regen. 
Waar anderen afhaakten kreeg ik steeds meer zin en met mij drie 
anderen ook. Preciezere plannen werden gesmeed; hoeveel 
pannen pastasalade en hoeveel potten vet voor op de benen? De 
Aldi werd verkozen tot ‘partner in crime’.  

En zo vertrokken we vrijdagmiddag richting de Ardennen. 
Zes uur later hadden we nog steeds de moed niet verloren. Snel 
inschrijven, tent opzetten, slaapplaats klaarmaken en uiteraard 
heel veel pasta stapelen. Deze gezonde eetlust leidde al snel tot een 
alles overmannende slaap. Dus zochten we de tent al gauw op om 
te gaan genieten van een welverdiende nachtrust. Echter om zes 
uur in de morgen stond de eerste alarmklok alweer afgesteld. 
Geert had een professioneel plan uitgetekend om tot een zo 
optimale prestatie te komen, namelijk vroeg uit bed, pasta eten en 
daarna weer terug naar bed en nog een beetje te soezen. Alleen 
Jan Willem wenste zich niet aan dit plan te houden (en dat heeft ie 
geweten!). Om zeven uur was het definitief tijd om uit de veren te 
komen en ons te prepareren voor de koers.  

Negen uur, het uur van de waarheid. Duizenden vertrekken 
na een overweldigend hoorngeschal vanuit La Roche voor een 
tocht van 175 km en 24 hellingen. Ik ben er nog niet helemaal van 
overtuigd wat dit voor mij en, meer belangrijk, voor mijn benen 
gaat betekenen. Gelukkig ben ik er wel vrij snel achter, op de 
11abc en de Mur sta ik als geparkeerd. Wat een hel, maar gelukkig 
zijn er meer mensen die ‘m in de parkeerstand hebben staan 
(iedereen!). Misschien was die hele crique toch niet zo’n goed idee, 
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volgens mij is er nog wel een snellere weg terug. Mijn mentaliteit 
staat niet als zeer sterk te boek, maar ik weet mezelf toch te 
overwinnen en zet door. Ik doe me tegoed aan een paar lekkere 
bananen en kom er weer langzaam bovenop. Plots sta ik al onder 
aan de cote de beffe. Hier rij ik toch ineens iedereen uit het wiel. 
Voor ik het weet zit ik al in de laatste afdaling richting La Roche. 
Wat een weldadig lekkere afdaling zou moeten zijn, verandert door 
een helse stortbui in een verschrikkelijke nachtmerrie. Het maakt 
al niets meer uit, ik ben er gewoon bijna. 

Warm douchen is dan nog alles waar ik op dat moment aan 
kan denken en eten, lekkere pastasalade. Het duurt niet lang voor 
de anderen ook weer terug zijn. Snel wordt de tent ingepakt omdat 
de gedachtes van de anderen ook alleen maar bij friet en de zus 
van Jan Willem zijn. Na het eerste frietje in La Roche vertrekken 
we naar Maastricht. Hier aangekomen volgt de Mac en de zus. Om 
een uurtje of negen komen we thuis, dit was me het dagje wel 
weer… 

Om de prestatie van de vier heren een beetje uit het 
abstracte te halen volgen hier de prestaties in cijfers: 

Geert Scholma   5.04:00 34,5km/h 
Emiel Joustra   5.25:00 32,3km/h 
Martin Diaz   5.48:00 30,2km/h 
Jan Willem Leeuwis  6.39:00 26,3km/h 

 
Tijdritcompetitie 

 
Dinsdag 2 september, 18.30 uur, het uur van de waarheid. De 
grote NCK-selectie tijdrit. Elke rechtgeaarde wielrenner laat zijn 
gezicht natuurlijk zien op zo’n avond. Vandaar waarschijnlijk de 
grote opkomst deze avond, en wat hebben ze er allemaal zin in. De 
tijdrit Vechten-Werkhoven-Vechten, 12.600 meters volle bak in 
het zuur rijden. Onderstaand de uitslag van de strijd der giganten, 
let vooral op de strijd om de vijfde plaats; vijf renners binnen 
vijftien secondes. Ooit eerder vertoond?? Niet in mijn 
tijdritverleden!  
 
Uitslag Vechten-Werkhoven-Vechten(2) 
Licentiehouders   tijd  km/h  punten 
1  Jorg van Oostende  18.30  40.86  10.1 
2  Sander Smits    18.33  40.75 9 
3  Emiel Joustra   19.32  38.7  8 
4  Jurriaan Topper  19.46  38.25 7 
5  Lexan Pieterse  20.16  37.30 6  
6  Ronald Franken  20.22  37.12  5 
7  Robin v.d. Kloor  20.30  36.88 4 
Niet-licentiehouders 
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1  Jan Willem Leeuwis  20.15  37.33 10.1  
2  Mark v.d. Meijde  20.24  37.06 9  
3  Alain     24.26  30.94 8  
4  Wouter Le Fevre  25.22  29.80 7 
 
Goed, dat heeft de volgende stand tot gevolg. Bij de heren 
licentiehouders blijft het ongemeen spannend zowel Sander als 
Jorg kunnen nog met de prijzen aan de haal gaan. Bij de dames is 
er ook nog een tweestrijd gaande, Margreet en Lize zullen ook tot 
op het bot moeten gaan. De enige die het kampioenschap al kan 
gaan vieren is Danny. Kampioen bij de Heren niet-licentiehouders 
2003. Tactisch heel erg goed gereden Danny, gefeliciteerd. 
 
Stand tijdritcompetitie 
Heren-Licentiehouders    punten aantal 
tijdritten 
1 Sander Smits    57.3  6 
2 Jorg van Oostende   46.2  5 
3 Lexan Pieterse   26  4 
4 Emiel Joustra    25  3 
5 Geert Scholma    20.2  2 
6 Robin v.d. Kloor   9  2 
6 Ronald Franken   9  2 
8 Jurriaan Topper   7  1 
8 Folkwin Hulshof   7  1 
Heren niet-licentiehouders 
1 Danny van den Deijssel  30.3  3 
2 Joris van Nieuwstadt  19.1  2 
3 Jan Willem Leeuwis   10.1  1 
4 Mark v.d. Meijde   9   1  
5 Alain      8   1 
6 Wouter Le Fevre   7  1 
Dames 
1 Margreet van Herwaarden  30.3  3 
2 Lize Roetman    28.1  3 
3 Rian Nijmeijer   9  1 
 
Nog één tijdrit voor de boeg en wel de monstertijdrit. Deze zal 
plaatsvinden aan het einde van september. De precieze datum zal 
volgen via de mailinglist. Inschrijven kan vanaf nu door een 
mailtje te sturen naar het volgende adres: monstertijdrit@skits.nl. 
De tijdrit vindt plaats ergens in de Flevopolder (parcours is 
gewijzigd) over een afstand van 120 km. Voor degenen die erg veel 
zin hebben of in een laatste poging de tijdritcompetitie willen 
beslissen, heel erg veel succes. 
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De toercommissie 

 

 
 
 
Secretariële Zaken 

 
Jarigen, getrouwden en andere feesten 
De jarigen van deze maand. Ik heb eens even een beetje 
uitgemeten, maar als je je fietspompje thuis laat, dan passen er 
best een paar stukken taart in je achterzakken. Mijn favoriet is 
toch wel zelfgebakken appeltaart (eventueel in de 
kruimelvariant). Misschien dat ik nog wel een receptje heb liggen, 
maar anders kun je ook gewoon een pak Koopmans appeltaartmix 
in de dichtstbijzijnde grootgrutter kopen. Op de achterkant staat 
precies beschreven hoe en wat. Ik zal jullie toch even een gratis tip 
meegeven: eerst de rozijnen wellen in lauw water.  
Heren maak er maar wat moois van en gefeliciteerd!! 
 
Maarten Dobbelaar   20 september 
Sander Smits   5 oktober 
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Jorg van Oostende  6 oktober 
Barend Rip   21 oktober 
Erik van Lakerveld  23 oktober 
 
Naast al die jarigen is er nog een heugelijk feit: Karen Teunissen 
en Frank v.d. Velden zijn woensdag 2 september in het 
huwelijksbootje gestapt. Dat is toch nieuws dat ik niet alle dagen 
kan verspreiden, gefeliciteerd en nog vele jaren. En natuurlijk ook 
weer een hele goede reden voor appeltaart.  
 
Nog een klein nieuwtje: Rian en Margreet zijn beiden afgestudeerd. 
Rian in de biologie en Margreet in de pharmacie, het is maar waar 
je zin in hebt. Voor de toekomst betekent dit dus dat de 
Domrenner zich op grote schaal gaat bezighouden met de kweek 
van paardemiddelen op biologische basis. Of misschien wel EPO 
producerende knotwilgen. De mogelijkheden lijken me onbeperkt; 
Ik stel voor dat iedereen volgend jaar een elite-licentie gaat nemen 
onder de bezielende leiding van Margreet en Rian. Wel jammer dat 
dit meteen ook een schaduw werpt over de prestaties van Geert S. 
en Sander S., maar voor die discussie verwijs ik jullie door naar 
het vorige buitenblad (R.v.d.Kloor, Een pleidoping). 
 
Nieuwe leden 
De vereniging is deze zomer schrikbarend(rip) gegroeid. De teller 
staat nu al op tien nieuwe leden, “but still counting”. Ik ben op 
zoek naar de oorzaak; Misschien dat als een vereniging vijf jaar 
bestaat ze in haar puberteit komt en dan groeistuipen begint te 
vertonen. Misschien moet ik het ook wel dichter bij huis gaan 
zoeken, misschien zijn deze mensen wel aangetrokken door het 
voortreffelijke werk van de redactie van het Buitenblad. In ieder 
geval nieuwe leden welkom bij de vereniging en ik wens jullie veel 
plezier toe in de komende jaren bij de Domrenner. 
  
Gerjanne Beijer 
Steven van Berkel  
Wouter Caro 
Reinard Everts 
Wouter van Leeuwen 
Wouter Le Fèvre 
Erik van Lakerveld 
Jan Willem van de Paauw 
Peter Prop 
Anneke Voogt 
 
Sportkaart 
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Goed, genoeg leuke mededelingen, nu even het gebruikelijke 
gezeur. Voor zowel de oude als de nieuwe leden. Het nieuwe 
academische jaar is weer begonnen en dat betekent dat er weer 
sportkaarten aangeschaft moeten worden. En jullie weten het: 
GEEN SPORTKAART = GEEN LIDMAATSCHAP. Dus iedereen als 
een gek naar Olympos om een sportkaart te halen. Wel erbij 
vermelden dat je bij de Domrenner lid bent. Ik stel voor dat 
iedereen het nog deze maand doet, anders moet ik iedereen over 
de mailinglist met een dozijn mailtjes per dag gaan lastig vallen, en 
dat is toch voor niemand leuk. En zoals Gummbah al schreef: “Toe 
maar jongen…ze zijn ervoor.” (het geheim van het verdwenen 
mysterie,1999). 
 
Hoogachtend, 
De Minister van Secretariële Zaken 

 
Kunst en wielrennen: deel 3 Houdingen op de fiets, een 

drieluik 
 
Goddelijk: Michele Bartoli 
 
Michel Wuyts, de Vlaamse wielerjournalist, die het evenwicht 
heeft gevonden tussen het lyrisch schrijven van Henri 
Desgranges, Danny Nelissens kennis van de Spaanse renners en 
de droge kennis van E. Breukink, van heer Nelissen sr. en heer 
Smeets heeft hij godzijdank niets, zei het ongeveer zo: "Michele 
trapt niet, hij streelt de pedalen." Bartoli heeft een onnavolgbare 
houding. Hij presteert het namelijk om zijn bovenlichaam vanaf 
zijn onderrug af te laten lopen naar het stuur toe, wat eigenlijk 
feitelijk onmogelijk zou moeten zijn. Waar iedere wielrenner, 
zonder uitzondering, een stijgende rug heeft op de fiets en hooguit 
een horizontale, heeft Michele een dalende rug. Ter illustratie: als 
Anni Friesinger op de schaats ook een dalende rug zou tonen, 
zouden bepaalde lichaamsdelen het ijs toucheren, dweilen, zoniet 
schrapen. Ik weet alleen nu even niet of dat nou iets zegt over de 
houding of de bepaalde lichaamsdelen van Anni. Dat laatste vrees 
ik. Toch heeft Bartoli een minpuntje in zijn stijl: het staan. Ik vind 
hem daarin zelfs uiterst irritant. Zet Bartoli op een willekeurige 
klim, laten we voor het gemak de Eyserbosweg eens nemen, 
aangezien sommigen die klim nu wel heel goed kennen, en wat 
zien we daar: een fiets die van links naar rechts slingert alsof ze 
een weg uit de vier dimensies probeert te zoeken en dan dat hoofd. 
Dat hoofd! Dat gaat maar op en neer, zo opportunistisch, zo 
Italiaans, zo Mussolini. Fiets heen en weer, hoofd op en neer, heen 
en weer en op en neer… Als Anni zo zou schaatsen, dan zou er van 
het ijs helemaal niks..(ach ja laat ook maar)… Maar, de rest van 



dat lijf hangt loodrecht en doodstil boven het macadam en zijn 
benen sturen hem recht vooruit. Op de Sart Tilman, op La Redoute, 
op de Muren van Huy en Geraardsbergen, op de Pfannenstiel, in 
Lombardije, overal ter wereld op Gods wegen gaat Bartoli recht 
vooruit. Rechtuit Goddelijk. 
 

 
 
Als een paard 
 
Op La Plagne, op de Jaizkibel, op de Cauberg, op de Eyserbosweg, 
op Saint Nicolas, in Wateringen, in Boxmeer, het maakt niet uit 
waar. Overal zie ik ze. Ook al wint ie, valt ie, lost ie, verdwaalt ie, 
verliest ie, overal zie je die tanden. Michael Boogerd is een paard. 
Niet zijn fiets, maar hijzelf is zijn eigen renpaard. Hij rijdt altijd, 
volle bak, alsof zijn jockey constant in zijn oor zit te schreeuwen 
dat aan het einde een emmer met suikerklontjes zijn naam draagt. 
In werkelijkheid is dat zijn vrouw, een ex-miss Nederland met de 
baard in de keel. Ik heb trouwens nog nooit een paard zo vaak naar 
zijn eigen benen zien kijken als dit paard. Maar hij rijdt mooi, dat 
wel. Hij mist alleen de panache om op beslissende klimmen toe te 
slaan. Hij laat ze altijd wel buigen, maar ze breken niet. Hij slingert 
altijd lichtjes, zit een beetje voor op zijn zadel, heeft graag zijn 
handen bovenop zijn remgrepen en kijkt graag. En praat veel. 
Eigenlijk zijn de zendertjes voor hem niet zo'n goede uitvinding 
geweest. Ik zeg niet dat Boogerd een dom renner is, maar echt 
goed in tactiek is hij niet. Laat hem maar rijden, gewoon vooraan 
met die bek wijd open, dat is wel zo vertrouwd. Bij deze vraag en 
smeek ik hem wel nog even, na zulke beledigingen aan zijn adres 
en met de wetenschap dat hij de goesting langzaam aan 
kwijtraakt. Word wereldkampioen, waarom niet in Canada. Ik heb 
al een titel voor je boek erover: Botten breken in Hamilton. 
 
Hij moet om 
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Nu ik toch zijn naam noem, heb ik mezelf ineens bij de anti-Bartoli 
gebracht. Bij de man die meer botten per jaar breekt dan 
traditionele Grieken borden. Sorry Jurriaan, ik weet dat ik je nu 
ga kwetsen, maar het moet. Het moet echt van mijn hart dat 
niemand zo lelijk fietst als Tyler Hamilton. Als die gast gaat staan, 
is het net alsof mijn veel te vette buurman op zijn opoefiets 
soepeltjes een bepaalde snelheid tracht te halen, die zijn toch al zo 
gekwelde hart bij lange niet aan gaat kunnen. Hij rijdt hard, dat 
wel, maar hij slingert. Op Alpe d'Huez deze zomer: iedereen valt 
Armstrong aan en ook Tyler wilde niet achterblijven en dacht 
demarreren 'dat moet met veel omslachtige bewegingen enzo'. 
Slingerend van links naar rechts (Wat zeg je, een gebroken 
sleutelbeen? Dikke lul drie bier) pakte hij wel gezegd drie meter 
voorsprong. Als hij gewoon rechtuit was gegaan, had hij zeker 
zestien keer zoveel meters gepakt. Toch? En hij valt zo veel hè, die 
jongen. Schouder, sleutelbeen, weer sleutelbeen, 
middenhandsbeentje, heup, en dat in twee jaar tijd. Tyler 
Hijmoetom. 
 



Wie is Ronald Franken? 
 

- De reservekeeper van het derde van de IJsselmeervolgels? 
- De blank neger die z’n roots in Ghana heeft? 
- De man die op zondag het vlees snijdt? 
- WIE…? 
- Een Duitse nerd die econometrie en statistiek heeft 

gestudeerd? http://oek.cs.tu-berlin.de /~rfranken/ 

- De clown van het Ronald McDonald’s huis? 
- Die rapper toch, fifty franken? 
- De man met 33.400 hits op zijn naam? 

 
Ook dit is Ronald Franken! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utrecht-Istanbul: Vijf helden, Folkwin Hulshof, Jan Willem 
Leeuwis, Peter van Glabbeek, Ronald Franken en Geert Scholma 
presteerden het afgelopen zomer een monstertocht van 
Cambridgelaan naar Aya Sofia met succes te volbrengen. Tijdens 
deze expeditie maakten zij zichzelf niet alleen onsterfelijk, maar 
schreven zij ook hun belevenissen op in een dagboek. Het komende 
jaar, acht BuitenBladen lang, wordt een selectie van deze verhalen 
in openbaring gebracht. Als leesvoer, maar ook als een leidraad 
voor een nieuwe lichting helden met een nieuwe bestemming en 
nog meer grote verhalen. Athene smeekt! 
 
Zondag 14 juli, dag 9/etappe 8 

Sempach - Altdorf: 83 km in 4:09 uur (20 km/h) 
In feite de derde dag op rij die niet super is qua kilometers. 
Gisteren reden we er honderd, maar daarvoor zat een rustdag en 
vandaag rijden we er maar 83. Ronald is lichtjes ziek aan het 
worden in de maag, dus veel verder hadden we misschien ook niet 
moeten rijden. De grote timing-fout was dat de etappe van vandaag 
150 kilometer had moeten zijn met 1800 Hoogtemeters van de 
Gotthardpas. Deze schuiven we even een dagje vooruit. We rijden 
in deze 83 kilometer door Luzern langs het gelijknamige meer. 
Weer zo'n supermooie stad, dit keer bezaaid met oeroude bruggen 
uit de middeleeuwen met gevangenistorens als uitkijk, 
multifunctioneel konden ze toen ook al denken. Om 3 uur zijgen we 
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neer op de camping, waar weer het bewijs wordt geleverd van het 
patent op dronkenschap van campingeigenaren. Deze goede man 
heeft bovendien ook nog een bijzonder slecht humeur. Gelukkig is 
onze geestelijke gesteldheid  aanzienlijk beter wanneer deze 
franse feestdag op glorieuze manier wordt verstoord in de Tour de 
France: 1)Kroon 2)Knaven 3)Dekker ! 
 
Maandag 15 juli, dag 10/etappe 9 
Altdorf - Bellinzone: 120 km in 5:46 (20,8 km/h) 
De grote dag, we trekken door de Alpen en treffen op onze weg 
onze bovengenoemde vriend de Gotthardpas. Deze bestaat uit een 
34 kilometer lange klim waarvan de eerste 20 ook af en toe 
stukjes dalen. Later in de klim komen de eindeloze 8 procent 
passages. De top reikt tot 21 honderd meter. Geert voorspelt een 
tijd van 2 uur 45 minuten te rijden en maakt zijn belofte keihard 
waar. De rest volgt binnen een half uur. Na een lange afdaling met 
een lunch waarbij ons uitzicht wordt verheerlijkt met een stuk of 
tien vroegrijpe 16 jarige Zwitserse meisjes arriveren we bij een 
redelijk schrale 3 sterrencamping met schitterend minizwembad 
en uiterst pittoreske ligging aan diverse snelwegen en treinsporen. 
De bitcherige geblondeerde campingeigenaresse en haar 
charmante macho-goudenketting-alletalenvloeiend-
alsjehetmaarvraagt-danmagalles-andersniet handlanger. Prima 
mensen, maar net iets tè als je het mij vraagt.  
 
extra opmerking: gigantische stortbui bij het opzetten van de tent.  
 
Geert 
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OUT IN 

Wielrenners 
Triple op de oude Huls 
Muziek op een feestje 
Fietsen  
1x Eyserenbosweg 
snelle afdaling 
pasta stapelen 
broccoli en boontje in de 
pan 
gras 

Zussen van wielrenners 
52x13 op de nieuwe Huls 
Muzak op een feestje 
Flesvoetbal 
5x Eyserenbosweg 
zware afdaling 
pasta-ontbijt 
broccoli en boontjes uit de 
pan 
gestolen tuinstoel 

 

Jerry Springer’s Final Thoughts 
 
“Zien we daar de zon van Jupiter??” 
Robin in een poging met de beta’s mee te komen 
 
“Je moet wel oppassen welk gaatje je pakt.” 
Lize over de praktijken in het vrouwenpeloton 
 
“Oh, afzien als een beest.” 
Lexan gebruikelijke commentaar na bovenkomen 
 
“Kom op Robin, mee!” 
Geert vlak voordat hij de bocht uit vloog 
 
“Ik heb geen zin meer…” 
Emiel die op de 53x14 als een gek naar Baneheide omhoogknalt 
 
“Doe mij maar een biertje.” 
Gerjanne laat aan Geert zien hoe het echt moet 
 
“Ik kan toch niet langzamer zijn dan mijn vriendje?” 
Rian na haar snelheidspoging tijdens de UIT 
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