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Er is een heel nieuw bestuur, dus weer nieuwe slachtoffers om dagenlang 

lastig te vallen met mailtjes, telefoontjes en sms’jes. Laat ze wel gewoon in 

hun waarde, want bestuursleden hebben snel een 

minderwaardigheidscomplex. 

 

 

Voorzitter:  Sander ‘Sjonkers’ Jonkers 

Warande 71 

3705 ZE Zeist 

030-6951917 

s.jonkers@phys.uu.nl  

Secretaris: Maarten Dobbelaar 

Bessengaarde 19 

3992 KA Houten 

030-6372824 

maartencf@hotmail.com 

Penningmeester: Danny van den Deijssel 

Plataanlaan 33 

3741 WE Baarn 

06-10922023 

dannyvandendeijssel@hotmail.com 

Commissaris 

licentiehouders: 

Jorg van Oostende 

Van Hamelstraat 59 

3762 JB Soest 

035-6011350 

jorgvanoostende@hotmail.com 

PR- en 

sponsorcommissaris: 

Hendrik Mertens 

Mr Sickeszlaan 10 

3571 SR Utrecht 

06 30187707 

H.C.H.Mertens@students.uu.nl 

Trainer Rob van Bodegom 

Sportmark 28 

1355 KB Almere 

 

 

Voor donaties is Postbankrekening 8664695 beschikbaar 

 

De Domrenner op Internet: 

www.domrenner.tk 

http://www.uswvdom.studver.uu. 
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COLOFON 

 

 

Foto omslag 
Een bellende Lexan Pieterse (of is het nou Paul Dillen?) met 

Domrennerpet op de wisselings-ALV 
 
 

redactie-adres 

Lexan Pieterse 
Van Lieflandlaan 34 

3571 AC Utrecht 
 
 

Redactie Buitenblad: 

Robin ‘Rob’ van der (K)loor(berg) 
Lexan ‘Paul Dillen’ Pieterse 

Emiel ‘El Buitre’ Joustra 
 

Kopij sturen naar: 
buitenblad@yahoo.com 

 

oplage 

100 stuks 
 
 

kopijdatum volgende BuitenBlad 

1 maart 2004 
 
 

USWV de Domrenner wordt gesponsord door: 
Dupree Cycles – Xtreme Bikes 

Café Ledig Erf 
Grieks-Italiaans restaurant Mr. Jack’s 

Snel Tweewielers 
 
 

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. 
 

Club van Honderd 
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Frank en Karen van der Velden, Loet Scholma, Fam. Leeuwis, Oma 
van Lexan, Margreet van Herwaarden 

 

 

REDACTIONEEL 

 
EL Buitre zou graag een uitgebreide speech houden als hij bij de 
tweede ALV van komende week de Mark van der Meijde-trofee zou 
ontvangen. Bij het ontvangen van dit Buitenblad weten we 
inmiddels of dit het geval was. Verdienen doet hij hem in ieder 
geval wel, deze trofee voor een Domrenner die zich bovenmatig 
voor de vereniging heeft ingespannen.  
 
Emiel ‘El Buitre’ Joustra heeft zich namelijk niet alleen twee jaar 
lang een zeer verdienstelijke secretaris van onze vereniging 
getoond, maar hij verdiend  bovendien de titel ‘Lompe Collenboek-
man’. Verhalen schrijven, redigeren, lay-outen, sponsors, 
financiën, drukkers, boekbinderijen: Emiel ging er achteraan! En 
hoewel Robin en ondergetekende zeker ook hun bijdrage hebben 
geleverd aan ons Lustrumboek gaat de meest hulde uit naar 
tweevoudig Nederlands Studenten Kampioen Amateur A (zowel op 
de weg als in het veld).  
 
Wel zijn we als redactie alle drie trots op ons kindje, net als 
uiteraard op dit nieuwe verenigingsperiodiek. Vanaf heden is het 
Lompe Collenboek, het lustrumboek van USWV de Domrenner, bij 
een van ons drieën te koop voor slechts 5 euro. Allemaal kopen 
dus, als jullie hem al niet aangeschaft hebben tijdens de ALV.   
 
Rest ons nog jullie natuurlijk allen een gelukkig nieuwjaar te 
wensen en het laatste nieuws omtrent het mysterie rond Ronald 
Franken te melden. Goed nieuws, hij is namelijk teruggevonden! 
Ronald bleek zich lange tijd verscholen te hebben in Ghana. Hij 
mag zich vrij voortbewegen in Nederland, maar moet ten aller 
tijden ter beschikking blijven van justitie, AIVD en de CIA, zijn 
paspoort is voor onbepaalde tijd gevorderd.  
 
Namens de redactie,  
 
Lexan Pieterse 
 
Noot van filmrecensent Jacques Goderie: 

Een prachtige animatiefilm inderdaad, Joris. Ik had het niet beter 
kunnen verwoorden. Het enige minpunt is dat het hier een 
animatiefilm betreft. Liever had ik het verhaal in live-action 
verfilmd zien worden. Persoonlijk kijk ik namelijk graag naar 
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wielrennen. Niet dat die sport me iets interesseert, maar ik houd 
wel van afgetrainde mannen in strakke broekjes (zonder 
onderbroek, heb ik me laten vertellen!) en geschoren benen. 
Daarom wil ik jullie, lekkere ventjes, ook alleen een gelukkig nieuw 
jaar wensen en blijf die beentjes scheren!  
Van de voorzitter 

 
1 januari 
2004 

Beste leden, 
 
Het is nieuwjaarsdag 2004. Buiten waaien ontelbare kleine 
sneeuwvlokjes alle kanten op. Uiteindelijk gaan ze  allemaal met 
de grote massa mee naar beneden.  Je zou maar een sneeuwvlokje 
zijn: door onzichtbare krachten word je alle kanten opgeslingerd 
en  is de kans vrij groot dat je in een voor jou onvriendelijke 
omgeving terecht zult komen. 
 Je hebt aan de andere kant wel een onbezorgd leven; waarom zou 
je je zorgen maken over de dingen die komen gaan als je ze toch 
niet kan veranderen. 
Als mens breng je met alles wat je doet een verandering teweeg. 
Misschien is dat ook wel een goede definitie van het woord doen: 
een verandering teweeg brengen. Als die veranderingen niet het 
voor jou gewenste effect hebben: - Er lijkt niets te veranderen of 
mensen rennen voor je weg of je bent zelf slachtoffer van je eigen 
doen (en laten) etc. etc.  - dan is het tijd om de manier van doen te 
veranderen.  Je raad het al: Het is tijd om een goed voornemen te 
nemen.   
Ik heb zelf niet echt de moeite genomen om een goed voornemen te 
verzinnen, misschien is dat een goed teken, misschien ook wel 
niet.  Ik hoop voor mezelf in ieder geval op een voorspoedige 
afronding van mijn afstudeeronderzoek, goede benen en verder 
natuurlijk de wat meer clichématige dingen.  
Ik hoop verder dat het Ardennenkamp, het weekendje naar de 
Ronde van Vlaanderen en alle andere domrenner evenementen ( 
in de ruimste zin van het woord ) in ieder geval net zo gezellig 
worden als vorig jaar. 
 
Ik wil jullie natuurlijk ook al het beste wensen voor 2004, tot kijk 
op fiets of elders! 
 
Groeten, 
 
Sander 
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VAN DE ROL 
 
Lid worden 
Koop een sportkaart aan de balie van Olympos op de Uithof en zeg 
erbij dat je Domrenner-lid wilt worden. Daarnaast maak je de 
contributie van maar liefst 6 euro over op girorekeningnummer 
8664695. Slimmer is om gebruik te maken van een automatisch 
incassoformulier, dat je in het midden van dit Buitenblad vindt. Je 
kunt ook de secretaris even mailen voor een elektronisch 
exemplaar: m.c.f.dobbelaar@students.uu.nl. Dit maakt het voor het 
bestuur makkelijker en voor de leden ook aantrekkelijker, 
aangezien je hiermee een euro per jaar bespaart. 
Lid blijven 
Koop voor 1 september een nieuwe sportkaart en zeg dat je 
Domrenner-lid blijft. Heb je een automatische incasso geregeld 
hoef je verder niets te doen, indien niet; maak dan uiterlijk in 
oktober het geld over of zorg dat je z.s.m. een automatische 
incasso regelt. 
 
Domrennermailinglist 

De mailinglist is bedoeld als interne communicatie tussen alle 
leden. Het wordt gebruikt door het bestuur om evenementen aan 
te kondigen en allerlei informatie te versturen zoals de (bijna) 
wekelijkse mail van de voorzitter. Ook leden kunnen zo andere 
leden bereiken om bijvoorbeeld trainingsafspraken te maken. 
Indien je wel lid bent, maar nog niet op de mailinglist staat, kun je 
even een mailtje sturen naar onze webmaster Jurriaan Topper: 
jurr@gmx.net. 
 
Trainingen 

Tijdens de wintertijd is er elke week een duurtraining op 
zaterdagochtend. Het vertrek is om 10.00 vanaf Olympos. De 
opkomst tot nu toe belooft veel voor het nieuwe seizoen, maar ook 
als je nog nooit bent mee geweest: Kom ook en vergeet je helm en 
warme kleren niet. Voor de MTB’ers en veldrijders onder ons is 
ook nog de zondag; dan wordt er in de bossen gereden. Soms wordt 
er meegereden met een toertocht in de buurt en anders staat er 
een reguliere training op het programma, dat via de mailinglist 
bekend wordt gemaakt. Ook op de site (onder toertochten) is het 
e.e.a. te vinden. 
 
Baandag 

Op zaterdagmiddag 7 februari is hij er weer; de baandag. Vanaf 
15.00 is het Velodrome weer alleen in het bezit van een 
domrennerdelegatie voor maar liefst twee uur. Voor meer 
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informatie wordt de mailinglist gebruikt. Jorg van Oostende is 
natuurlijk weer de contactpersoon. 
 
Borrels 

Elke laatste dinsdag van de maand is er een borrel in Ledig Erf, 
tevens een trouwe sponsor van onze vereniging. 
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Jose-Maria ‘Chava’ Jimenez 

 

Door Lexan Pieterse 

Normaal schrijft Jackie Durand altijd een stukje op deze plaats. 
Deze keer maakt de Franse held echter plaats voor een Spaanse 
held, Chava Jimenez. Chava is niet meer. Chava was een van mijn 
grote wielerhelden. Vergelijk de foto’s van de grootste klimmer 
allertijden, Federico ‘Adelaar van Toledo’ Bahamontes met die van 
Jimenez  en zie de gelijkenis. Jimenez bezat dezelfde gratie als de 
weg omhoog liep. Zittend, handen bovenop het stuur en die 
dromerige blik iets omhoog gericht: klimmen leek hem totaal geen 
moeite te kosten. 
Jimenez was een fragiel talent, een echte Spanjaard bovendien, 
die het beste aardde in zijn eigen land, en dan vooral in zijn 
nationale ronde. In ‘zijn’ Vuelta, werd hij vier maal gekroond tot 
bergkoning (’97, ’98, ’99 en ’01), pakte hij het puntenklassement 
in 2001 en won hij in het totaal negen etappes. In 1998 stond hij 
bovendien op het podium, hij werd derde.  
Grillig als hij was heeft ‘de Spaanse Pantani’ de Vuelta nooit 
kunnen winnen. In 1998 was hij echter wel de sterkste man in de 
koers. Hij won dat jaar vier van de vijf  aankomsten bergop, maar 
zijn kopman Olano moest winnen van de ploegleiding. Olano, een 
tijdrijder die het van aanklampen moest hebben in de bergen, had 
deze Vuelta werkelijk ongelooflijke mazzel. Zo was, vanwege de 
Tour de Dopage, de konninginnerit door de Franse Pyreneeën 
vervangen door een vlakke rit en werd de aankomst bergop op de 
Cerler met vijf kilometer ingekort vanwege wegwerkzaamheden. 
Bovendien dreigde de vrouw van Olano openlijk met een 
rechtszaak tegen Jimenez als hij zich niet aan de ploegorders zou 
houden. De klimmer moest wachten op Olano in de bergen en 
mocht pas in de laatste kilometer voor de ritwinst gaan. Hierdoor 
kon Olano in de slottijdrit de eindwinst naar zich toetrekken: hij 
reed zijn ploeggenoot Chava Jimenez uit het Gouden leiderstricot. 
Een in mijn ogen belachelijk beslissing van de ploegleiding: het 
publiek ziet toch veel liever een klimmer winnen dan een matte 
tijdrijder? Bovendien was Jimenez immens populair in Spanje.  
Of het hem geknakt heeft verteld het verhaal niet, maar in de 
daarop volgende jaren, was hij niet meer in staat een goed 
klassement te rijden: naast zijn zwakke tijdrit, had hij meestal nog 
wel ergens een andere slechte dag die hem een goed klassement 
kostte. Wel won hij bijvoorbeeld in de Vuelta 2001 drie ritten en 
het berg- en puntenklassement. Bovendien vocht hij in de Tour 
van 2000 nog enkele prachtige duels uit met zijn Italiaanse 
evenknie, Marco Pantani.   
Volgens vijf-voudig Tourwinnaar Miguel Indurain was zijn ex-
ploegenoot ‘een renner oude stijl’: ‘bolde het dan bolde het, ging 
het niet dan ging het ook helemaal niet.’ Dat helemaal niet gaan 
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moeten we blijkbaar letterlijk nemen: de laatste jaren werd 
Jimenez geplaagd door zware depressies en verbleef hij in een 
inrichting. Hij werd 32 en zijn manier van koersen was eens te 
meer het bewijs dat echte klimmers verreweg het meeste 
spektakel bieden.  
Kop over kop 

 
Hallo Domrenners/-rensters, even voorstellen, ik ben Hendrik 
Mertens, 22 jaar en vanaf januari PR-/sponsorcommissaris in het 
bestuur. Ik studeer biologie (eerstejaars nog maar) en woon in 
Utrecht op kamers. Oorspronkelijk kom ik uit Limburg, uit het 
waarschijnlijk bij enkele van jullie bekende “witte stadje” Thorn 
met zijn beroemde rivaliserende harmonie-orkesten de “Bokken” 
en de “Geiten”.  
Na mijn middelbare schooltijd in België (Thorn ligt vlak bij de 
grens, vandaar) ben ik eerst natuurkunde gaan studeren in 
Amsterdam, maar dat bleek achteraf misschien wat te hoog 
gegrepen en na 2 jaar heb ik er een punt achter gezet. Afgelopen 
jaar heb ik (4 dagen in de week) in een restaurant gewerkt en 
omdat ik toch wat geld aan het verdienen was –waar is het 
allemaal gebleven?- en ook wat tijd overhad besloot ik een snelle 
racefiets te kopen en fanatiek te gaan trainen met als doel om het 
volgende jaar (2003) wedstrijden te gaan rijden. In mijn 
tienerjaren heb ik vele uurtjes op de tennisbaan doorgebracht en 
ik speelde ook nog klarinet bij de Koninklijke Harmonie a.k.a. de 
“Bokken” (en “nee, die spelen geen carnavalsmuziek!”). 
Bovendien vond mijn moeder wielrennen veel te gevaarlijk 
(hoewel zij zelf paardrijdt, wat ik minstens zo gevaarlijk vind) en 
het is er dus nooit van gekomen. Maar ik heb er zoals vele andere 
jochies toch altijd van gedroomd om renner te worden en ooit op 
Alpe d’Huez te winnen of alleen vooruit te zijn in de meest epische, 
heroïsche editie van Parijs-Roubaix. Vanaf mijn achtste heb ik 
weinig wielerkoersen gemist (op de televisie uiteraard). 
Ongeveer een jaar geleden dacht ik nog dat beroepsrenner worden 
niet al te moeilijk moest zijn, als je maar genoeg traint en een 
beetje gezond leeft kom je er wel. Oké, dacht ik, renners als 
Armstrong en Boogerd en Dekker zijn echt goed, maar iedere 
gezonde, sportieve jongeman moet toch net zo goed kunnen 
worden als zeg maar Marc Lotz. Die profs hebben, in tegenstelling 
tot de liefhebber alle tijd om te trainen en zitten de rest van de dag 
maar wat op hun krent voor de buis. Ook hebben ze materiaal tot 
hun beschikking waar de meesten van ons alleen maar van 
kunnen dromen en krijgen ze af en toe nog wat 
voedingssuplementen. Met dit soort gedachten in mijn hoofd 
meldde ik mij aan bij de lokale wielerclub (TWC Maaslandster – 
Zuid-Limburg) voor een beloftenlicentie. Ik had al aardig wat 
duurtraining gedaan en tijdens de wintertraining reed ik iedereen 
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eraf, zowel op het vlakke als op de hellingen, hetgeen ik natuurlijk 
volstrekt normaal vond want mijn fietsmakkers konden me ook 
nooit bijhouden. Toen begon eindelijk het langverwachte 
wedstrijdseizoen. Na enkele trainingsritten kwam de Ronde van 
Zuid-Holland. 10 graden onder nul, een poolwind waar zelfs een 
ijsbeer het koud van zou krijgen (zo leeft het tenminste in mijn 
herinnering) en aan de start begon ik voor het eerst, te laat 
natuurlijk, aan mezelf te twijfelen: 170 kilometer, da’s wel erg 
lang, en: die andere renners zijn er wel heel erg relaxed en sterk 
uit. Mijn bange voorgevoelens kwamen helemaal uit. Wat ging het 
hard zeg: vanaf de start over spekgladde straten dwars door Den 
Haag alles gevend op de 12 werd ik midden in het peloton 60 per 
uur door jan en alleman voorbijgesjeesd vol in de ankers en bijna 
wegslippend voor iedere bocht met het hart in de keel en de 
maaginhoud op het wegdek nog een wonder dat ik niet gevallen 
ben. Na nog geen 30 kilometer koers klonk het “einde wedstrijd” 
uit de jurywagen. Daar sta je dan (zonder pompje!) ergens in de 
polder. Waar was ik toch in hemelsnaam aan  
begonnen, misschien was het toch wel een te grote stap. De 
volgende maand ging het niet veel beter: bij iedere omloop of 
criterium werd ik eraf gepierd en waar ik voor de start van het 
seizoen rekende op een handvol podiumplaatsen had ik nog niet 
eens een koers uitgereden! Nu was ik ineens de slechtste van de 
ploeg. Uiteindelijk is het toch nog allemaal goed gekomen: vanaf 
mei begon ik de wedstrijden uit te rijden, alhoewel ik er bij 
sommige snelle criteriums nog wel eens genadeloos word 
afgereden, maar steeds minder. In juni mocht ik meedoen aan het 
NK voor beloften in Rotterdam na een 2e plaats op de 
districtskampioenschappen (dat zegt toch iets over het huidige 
niveau in Limburg) en na de hele koers in het laatste wiel te 
hebben gereden -kom je, als je van voren niet weg kunt rijden, 
tenminste nog op tv- werd ik 87e. Aan het eind van het seizoen kon 
ik ook met ontsnappingen mee en eindigde ik regelmatig zo rond 
de 20e/25e plaats. Vooral de Belgische koersen waren een hele 
belevenis: wat een schitterende wielercultuur die je doet denken 
aan lang vervlogen tijden (eigenlijk doet het Belgische landschap 
met zijn bovengrondse telefoonkabels dat al). Inschrijven in een 
“kafeeke” of een drukke feesttent, waar een man van de WBV de 
deelnemerslijst staat uit te tikken, soms wel met 250 man aan de 
start, mooie lange omlopen en niet van die rondjes van 800 meter 
zoals vaak in Nederland, af en toe nog eens een klimmetje of 
kasseien, veel volk langs de kant (veel jonge Belgische coureurs 
zijn echt verwende snotapen die door de hele familie op handen 
worden gedragen), gevloek in alle soorten Belgisch dialect (“allez, 
godverdoemese pannenkoek, sukkelke, seffens krijgde op uwen 
sjtomme Hollandse kaaskop”), goed prijzengeld, kortom wat wil je 
nog meer. Het is misschien een leuk idee om met de 
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wedstrijdrenners van de Domrenner enige van deze koersen te 
rijden (amateurs-A mogen ook starten). Ik kan inmiddels wel 
zeggen dat ik ontzettend veel geleerd heb en mijn plaats in het 
peloton ken, maar ik hoop toch nog ieder jaar te kunnen 
verbeteren om ooit te winnen, alhoewel studeren en effectief 
trainen niet altijd perfect te combineren zijn. Komend seizoen blijf 
ik voor mijn club rijden, maar als er een studenten-elite team 
komt, waar ik me overigens graag voor wil inzetten, stap ik 
misschien over. Verder wil ik iedereen een gelukkig nieuwjaar, 
veel fietsplezier en een succesvol wielerseizoen 2004 toewensen 
(met veel kussen van mooie rondemissen!!).  
 
De redactie heeft besloten om de kop over te geven aan Wouter 
van Leeuwen. Wouter, ga dus maar vast hard trainen, opdat er een 
ferme kopbeurt uit voort vloeit. 
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Het baandagje 
 
Terwijl de brave burger over zijn macaroni heen kijkt naar Eigen 
huis en tuin, na een zaterdag grasmaaien, de rijke stinkerd zijn 
laatste balletje golf slaat voor deze week en de gemiddelde scholier 
zijn meest gelikte pakje uit de kast trekt om aan te trekken die 
avond in de disco, kunnen er heroïsche daden plaatsgrijpen, 
levensveranderende gebeurtenissen welhaast. Zo gebeurde ook 
afgelopen 7 december tussen 5 en 7. 14 Domrenners vertrokken 
richting Velodrome Amsterdam, de baan waar sukkels helden 
worden en vallen pijn doet. De een betreedt de baan stapt met een 
gezicht van zo-gezegd-zo-gedaan op een baanfiets ten einde zijn of 
haar sportmakkers te trakteren op een portie snelheid, de ander 
kijkt met mathematische precisie naar die bocht, zucht en doet het 
bij voorbaat al in zijn broek. Het rollen van de wielen over het geile 
hout van de baan maakt een heerlijk kabaal, een ernstige 
zelfoverwinning, alsmede de uitschakeling van elke menselijke 
emotie is nodig voor de beginneling als hij binnen een kwartier 
hetzelfde geluid wil maken. Hij weet nu al dat deze dag gaat 
enerveren. 
 
Zo begon mijn eerste baandagje dus, nog nooit op zo'n prachtding 
gereden, dus ik had er erg veel zin in. Bij veel vrienden al 
opgeschept, vrienden bij wie de mond openviel wanneer ik ze zei 
dat op zo'n fiets dus geen remmen zitten, de stakkerds. Het werd 
wel degelijk een enerverende dag, al was het alleen al omdat het 
mij een kwartier de tijd kostte voordat ik de bocht in de baan 
durfde nemen. Een glorieus gevoel maakte zich van mij meester 
toen ik dit eenmaal wel had aangedurfd, daarna was rijden op de 
baan een stuk makkelijker geworden. Tweede obstakel dat 
genomen moest worden is het “rekening houden met de anderen”. 
Wat doe je als je met zijn 14en op een lint rijdt en de nummer 14 
vindt het niet snel genoeg gaan? Gaan slingeren is dan niet een 
heel verstandig idee. Wat doe je als iemand je binnenlangs inhaalt 
en je wilt toch de afvalkoers winnen? Wat doe je als je het tempo 
moet bepalen en achter je roept iemand iets, maar je weet niet of 
dat “Harder!!” of “Kan het iets zachter!!” is? Wat doe je als je met 
zijn allen op een lint rijdt en je bent bang dat het zo langzaam gaat 
dat je op een gegeven moment onderuit zult gaan? Bidden kan dan 
soms geen kwaad voor een beginner. 
 
Maar goed is het altijd gegaan, er zijn geen valpartijen geweest, 
maar dat was natuurlijk te verwachten. De twee uurtjes training 
op de baan waren mooi, maar zwaar. Dat het zwaar was had met 
name te maken met het feit dat ik op dat moment een conditie als 
een krant had, teveel gedronken en gerookt de twee dagen van te 
voren, weinig geslapen en niet fanatiek genoeg gespind. Dat ga ik 
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de volgende keer beter doen. Maar ach, dat is weer het voordeel 
van zo'n baan: als je het niet trekt, stap je even af, dat ding loopt 
rond, dus kwijt raak je ze nooit. “O, ijdelheid!”  Het gemene is 
alleen: na anderhalf uur flink beulen, gaan we een wedstrijdje 
doen. Als ik dat had geweten, had ik me wel wat meer gespaard en 
Jorg waarschijnlijk ook, want die moet er helemaal doorheen 
gezeten hebben. De wedstrijd was een afvalrace, dat wil zeggen: 
wie per ronde als laatste over de streep rijdt, valt af.Jorg, de 
winnaar van vorig jaar, viel door een ultieme krachtinspanning 
van ondergetekende als eerste af. Als troostprijs hebben we hem 
de troostfinale laten winnen. 
 
Zo ging iedereen voldaan en moe richting Utrecht. In stijl hebben 
we de dag afgesloten door het buffet te genieten bij een Chinees in 
De Bilt. Jorg: “Het kost maar 7 euro en we mogen onbeperkt 
schaften.” Een uur later was het acht euro en de vriendelijke 
Chinees bracht ons ten slotte een rekening waar negen euro per 
buffetganger werd gerekend. Het smaakte ons in ieder geval 
uitstekend. 
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Een heerlijke fietsmiddag, zouden we vaker moeten doen. De 
eerstvolgende keer is dan ook al weer op 7 februari om 15 uur. Ik 
zou kunnen zeggen: “Tot dan”, maar helaas, dan ben ik 
verhinderd. Ik wens hen die daar wel zullen zijn een enerverende 
middag. 
 
Kees Kramer 
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Een spatje modder weerkaatst de duisternis 
 
Welwillend zie ik dat de bocht ruimer is 
 
Wellens heeft die ruimte niet nodig 
 
Hij maakt Wuyts commentaar overbodig 
 
En zo gaat het nou elke veldrit. Keer op keer. Wellens wint, Wuyts 
dicht en Herijgers verdenkt Adrianus van der Poel van 
complottheorien jegens onder andere balkenspringer Nys. 
Eigenlijk is het niet meer genieten voor een doorsnee liefhebber. 
Tot dat ene minuutje in de koers. Wellens heeft dan al zo'n goede 
driekwart minuut voorsprong op de rest (lees: Nys) en een rondje 
op De Parcoursvullers. Daarin is Maxime Lefebvre trouwens een 
lichtpuntje. Niet door zijn redelijke prestaties, maar door zijn 
lichtgevende oranje pothelm. Hij rijdt alle Vlaamse veldritten en is 
inmiddels een mythe op zich. Helemaal sinds hij in Baal over de 
balkjes trachtte te springen. Waarschijnlijk dacht hij dat Baal, 
waar het supporterslokaal voor Nys wederom was uitgelopen, hem 
wel een handje zou helpen. Nou niet dus. Spectaculair ging hij op 
zijn plaat op de tweede balk, weggehoond door oermens Ben 
Berden.  
 
Maar ja, dat ene minuutje he. Wuyts: "Ja, Paul (Herijgers, red.) zo 
klopte jij Groenendaal in '94 Koksijde he. We schakelen nu over 
Carl van Nieuwkercke, want die staat bij Pa Wellens. Kom d'r maar 
in Carl." 
 
Carl: "Ja, Michel, ik sta hier bij de vader van Wellens. Het gaat 
weer goed he met Bart?" 
 
Pa Wellens: "Joa, i zeidege istern no egen m, oen de postbode 
henen ging, Bart erel, ik heddeneen eddenskap gedoan, ovar al ge 
enen minuutske nimt op danderen. E toe i ze da ga ge to el voar 
ekar kregen he, ze he de he zen nes gi doe. Ie he goe getrent en ie i 
no nie ens op d'n top. Whoa. E al ge dan bekek da ie dn afgelope 
weik nie zovil getrent hee al andrn weike, moa we ga to no wa sie 
vn die kere………………………." 
 
Carl: "Bedankt, meneer Wellens, dat was helemaal duidelijk. Terug 
naar jou Michel." 
 
Wuyts: "Nou dames en heren. Dat weten we dan ook weer." 
 
Onplaatsbare geluiden galmen door de materiaalpost 
Alleen Pa Wellens weet wat het de postbode kost 
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De man verdient een grafsteen op Pere La Chaise naast de groten 
der aarde 
Een Oscar Wilde, een Emile Zola, ene Balzac, die schatten hem pas 
op waarde 

 

Secretariële Zaken 

 

De secretaris moet helaas constateren dat de netto-ledenaanwas 
weer aan het dalen is. Was het begin van dit academische jaar nog 
veelbelovend, nu moet ik toch zeggen dat het me een beetje 
tegenvalt. Na een hoogtepunt komt er altijd een dipje, dus dit was 
ook wel te verklaren. Ik wil ook weer niet zeggen dat de 
Domrenner in de put zit, want er komen nog steeds leden bij en de 
leden die stoppen hebben dat vaak aan hun eigen succes te danken 
door af te studeren. Een deel van deze leden komen bij de 
donateurs terecht, wat ik natuurlijk ten zeerste aanprijs. Ik mag 
me ook verheugen met het aantal licentiehouders, dat lichtjes in 
de lift zit (wellicht volgend jaar een eliteteam?). Een aantal leden 
verjaart weer aan het begin van dit jaar en dat zijn de volgenden: 
 
Emiel Joustra                              9 januari 
Elza Ketelaars                            12 januari     
Casper Buitendijk                      14 januari  
Rian Nijmeijer                           14 januari 
Lize Roetman                             23 januari 
Lucas van Gilst                          31 januari 
Victor Timmermans                   9 februari 
Wouter Le Fèvre                        19 februari 
   
Natuurlijk allen van harte gefeliciteerd namens het nieuwe 
vijfkoppige bestuur, dat op 6 januari jongstleden is geïnstalleerd.  
 
Ik had het net al over de nieuwe leden (met sportkaart!) en 
daarom wordt het tijd om ze eens bij naam te gaan noemen: 
 
Wiebren Santema 
Pieter Crucq 
Joris Eggenhuisen 
 
Alledrie van harte welkom en ik hoop jullie op zo veel mogelijk 
trainingen te mogen begroeten. Alleen door training kan je beter 
worden, maar je kan ook alleen voor de gezellige sfeer komen. Een 
combinatie van deze twee lijkt me overigens het beste en dan houd 
je het ook het langste vol (moraal!). 
 
Als laatste nog een verhuisbericht van Steven van Berkel; veel 
plezier op je nieuwe kamer toegewenst. 
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Nieuw adres: 
Cambridgelaan 533 (k22) 
3584 DH Utrecht 
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Fietsfilmrecensie 
 
Een filmrecensie in het Buitenblad? Nog wel door iemand die niet 
eens meer in de redactie zit? En bovendien ook nauwelijks meer 
op de fiets? Ja. En de reden is dat ik deze film graag met jullie wil 
delen. Hij gaat namelijk over wielrennen. 
Ik heb het hier over 'les Triplettes de Belleville', een sfeervolle 
animatiefilm van de Fransman Sylvain Chomet. Een klein vadsig 
jochie uit een voorstadje van Parijs krijgt voor zijn verjaardag een 
driewielertje. Dankzij zijn moeders massages met de keukenmixer 
ontwikkelt hij zich tot zeer middelmatig Tour-renner, en raakt dan 
verzeild in duistere praktijken waarin hij haar hulp nog veel 
harder nodig heeft. 
Maar wie denkt dat het weer over doping gaat, heeft het mis. 
Überhaupt, wie denkt 'les Triplettes' te kunnen voorspellen heeft 
het mis; de film doet wat dat betreft een beetje denken aan 'Amélie' 
(maar dan getekend in plaats van gespeeld en met een wielrenner 
in de hoofdrol in plaats van Audrey Tautou). Door de fantastische 
plotwendingen is het verhaal verrassender dan het WK op de weg. 
En daaroverheen ligt een warme deken van roodbruine Franse 
sfeer, doorspekt met de bizarre, soms morbide humor die ook 
'Amélie' zo geweldig maakte. Dus: ga 'm kijken, binnenkort in de 
Springhaver, of leen 'm op Video-CD of cd-rom bij ondergetekende. 
 

 
 
Joris van Nieuwstadt 
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hoofdsponsor van de USWV de Domrenner 
 

 
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) 
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NSK 2003 

 
Waar het gebruikelijk was om oudejaarsdag door te brengen met 
vrienden, oliebollen en drank, is het deze keer anders gegaan. Niet 
dat de vrienden, de oliebollen en de drank aan de kant gezet zijn, 
maar de sport kwam dit jaar ook om de hoek kijken. En wel het 
NSK veldrijden, georganiseerd in Eindhoven. Deze wedstrijd was 
dan ook meteen de aanleiding om een heus trainingskamp te 
beleggen, zodat de lat nog een tikkeltje hoger gelegd kon worden. 
Om de kampioenstrui binnen de Domrennergelederen te krijgen 
werd een langverloren talent teruggehaald uit Ghana; Ronald 
Franken, onze verloren zoon, klom sinds drie maanden weer eens 
op de fiets. Daarnaast werden er nog wat talenten in de dop naar 
het brabantse gehaald om bij de niet-licentiehouders wat potten te 
breken; Danny vd Deijssel, Joris van Berkel en Jan Willem 
Leeuwis. Hierbij moet wel even aangetekend worden dat 
laatstgenoemde coureur een extra trainingskamp niet nodig 
achtte, iets waar wij hem, gezien zijn klasseringen, geen ongelijk 
in konden geven. Laatste coureur was ondergetekende die dacht 
in supervorm te steken en al die crossende licentiehouders wel 
eens een poepie te laten ruiken. 
Bij wijze van voorbereiding werd de dag voor het NSK een mooi 
rondje rondom Nuenen uitgestippeld. In het parkoers werd ‘de 
onbefietsbare berg’ opgenomen en daarnaast nog wat technische 
single-tracks om de techniek nog een beetje bij te schaven. De 
onbefietsbare berg bleek de jongens goedgezind, allen kwamen 
goed boven en op de weg naar beneden werden de remblokjes ook 
nog een goed getest. De jongens gingen met een recordtempo door 
de bossen om vervolgens weer veilig thuis te komen. Hier 
aangekomen was ontspanning het devies, uiteraard mocht de 
pasta niet ontbreken.      
Uit het bovenstaande blijkt toch wel dat de jongens optimaal 
geprepareerd aan de start zijn gekomen daar in Eindhoven. Uit de 
blik in hun ogen spreekt maar een ding en dat is winnen. Totdat de 
mannen ook daadwerkelijk achter de startstreep plaatsnemen. 
Daar zien ze vooral een heleboel bekende tenues; GvH, Van Vliet, 
Lowik, etc. GVD, niet weer, de twee amateur A-mannen zijn weer 
in een elite-koers terecht gekomen. Als een pijl uit een boog 
schieten de renners uit de startblokken, in een lange sprint 
richting de trap. Een compact veld stormt de trap op om 
gebroederlijk weer op de fiets te springen, op naar de volgende 
hindernissen: twee balken, vier bulten en twee zandbakken, om 
vervolgens weer op de finishstraat te komen. Na een rondje was de 
kop van de koers al in zijn geheel uit het zicht verdwenen. Al wat 
rest is een duel om de achtste plaats met nog zes (!) rondjes voor 
de boeg. Dat betekent dus nog zes keer de trap op, zes keer over 
twee balken, zes keer over vier heuvels en zes keer door twee 
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zandbakken, in totaal nog 24 keer van de fiets af, wat een hel! Wie 
heeft dit ooit bedacht, met een hartslag van veel te ver boven mijn 
omslagpunt raas ik over het parkoers, dit moet rustiger. Nog vier 
rondjes, ik heb eindelijk het wiel te pakken van de man voor me, ik 
kan nu toch wel een beetje rust inbouwen, maar ai, een stuurfout 
en ik ben zijn wiel al weer kwijt. Nog twee rondes, in de zandbak 
schiet ik mijn voorganger voorbij, de achtste plaats lonkt. Ik leef 
weer helemaal op en geef alles in die laatste rondes. Dit blijkt 
echter net iets te veel van het goede te zijn. Op de balken slaat mijn 
ketting van het voorblad af, daar gaat mijn achtste positie weer. 
De laatste ronde wordt een soort ereronde alleen dan niet voor de 
eerste plaats. De man voor mij is te ver weg en achter me is 
helemaal niemand te bekennen. Ik kan rechtovereind zittend mijn 
shirt nog even rechttrekken voordat ik over de finish kom (teveel 
tv gekeken of zo?). Ik kan me niet herinneren dat ik ooit 
zwaardere fietsminuten heb meegemaakt dan de afgelopen veertig 
minuten. Wat een helse sport en dan moeten we vanavond ook nog 
de hele avond zuipen, zucht… 
 

Emiel Joustra  

 

Uitslag NSK met 

licentie 

Uitslag NSK zonder 

licentie 

1    Daan Jonge        1    Danny Rombouts       
2    Norbert Poels       2    Frank Egberts       
3    Bart Vendrig       3    Casper Smeets       
4    Harm Rombouts       4    Wouter Perry       
5    Ries van der 
Sanden       

5    Jan-Willem Leeuwis       

6    Jos van Veldhoven       6    Paul Christopher      
7    Tom Meijers       7    Bart Brouwers       
8    Martijn Stougje       8    Teun Lamers       
9    Emiel Joustra       9    Jochem Donkers      
10  Dirk Bellemakers       10  Danny van den 

Deijsel       
11  Floris Goesinnen       11  Cyriel van Erve       
12  Cees van Boekel       12  Joris van Berkel       
13  Ronald Franken       13  Eric Trapman       

 
  
 Utrecht-Istanbul: Vijf helden, Folkwin Hulshof, Jan Willem 
Leeuwis, Peter van Glabbeek, Ronald Franken en Geert Scholma 
presteerden het om in de zomer van het jaar 2002 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 
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dagboek. Een selectie van deze verhalen wordt in openbaring 
gebracht. Als leesvoer, maar ook als een leidraad voor een nieuwe 
lichting helden met een nieuwe bestemming en nog meer grote 
verhalen.  
 
Vogens betrouwbare bronnen wordt er op het moment in het 
diepste geheim gesproken over de reis der reizen, de reis die naar 
het dak van de hemel zou leiden, via de hoogste passen van de 
wereld, de reis naar.. de Himalaya. 
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Woensdag 17 juli, dag 12/etappe 11 
Lago di Annone – Cremona: 130 km in 6:18 uur (20.2 km/h) 
Na een zware nacht voor Geert vertrekken we toch maar voor een 
vlakke etappe door de Po-vlakte naar de eerste camping op 115 
km. Dat dachten we. Het semi-vlakke stuk in het begin blijkt 
echter weer een klim van bijna 7 km aan lange stukken tegen de 
10%. De drukte op de Italiaanse weggetjes zal ook even wennen 
zijn; een vervelende gewoonte van Italianen, maar eigenlijk van 
alle Zuid-Europeanen, is om eventjes lang en keihard maar 
tegelijkertijd toch ook o zo vriendelijk te toeteren als ze luid 
schreeuwend met een noodvaart op een paar millimeter langszij 
razen. Een keertje zou leuk zijn... één keertje ja. Ook de nieuwe 
routekaarten behoeven enige gewenning; we rijden vele keren fout 
in van die lekker chaotische dorpjes en stadjes. Maar de lokale 
bevolking wijst ons meerdere keren de weg naar Rome nog 
voordat wij kunnen vragen waar we heen moeten. We worden zelfs 
een keer geholpen door een heuse Gerrie Kneteman-lookalike, wat 
je allemaal toch niet meemaakt op zo’n fietsvakantie. Geert die 
toch niet zo goed is hersteld als na zijn vorige kotspartij trekt deze 
extra gezelligheid helaas niet en zeigt in een klein dorpje voor een 
kleine 2 uur neer om daarna zo fris als een hoentje op 3 
paracetamolletjes verder te gaan. Hem werd natuurlijk niet 
verteld dat achter zijn rug om de rest van de jongens aan de koude 
cola hadden gezeten onder het genot van wederom een goede 
Tour-etappe. De dag wordt uiteindelijk nog 130 km met een in de 
finale wederom totaal instortende Geert. Peter doet vervolgens 
dan ook nog zijn duit in het oververmoeidheidszakje waarmee het 
circus compleet is. Folkwin zegt: Tijd voor een rustdag. 
 
Donderdag 18 juli, dag 13/rustdag 2 
Voor de één een dag van rust, voor de ander een dag om uit te 
zieken. De ziekenboeg is zoals vermeld toegenomen van 1 naar 2. 
Peter zal Geert de verdere dag gezelschap houden in de schaduw 
van een boom. De overige 3 musketiers zullen de dag verder 
doorbrengen met het doen van boodschappen, wassen, voor de 
zoveelste keer de Tour kijken (zucht) waar Armstrong het geel 
pakt (wie anders) en ijs eten in Cremona (want oh wat is het ijs in 
Italië toch zo goedkoop, hè Jan Willem? NIET DUS!). Cremona is 
een leuk stadje met een hele hoge toren net zo hoog als onze dom. 
We doen er een opmerkelijke waarneming. Naarmate je het 
centrum van Cremona dichter nadert neemt het aantal mooie 
mensen toe. Waar er alleen gedrochten uit de supermarkt kwamen 
lijkt het centrum te overstromen van modellen uit de Elle. Net 
voor het diner, welke die avond zal bestaan uit pasta (waarom 
niet) met rucola salade worden we verrast door een soort van 
noodweer. Noodweer: Donkere wolken -> beetje wind -> meer wind 
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-> donder in de verte -> donkerdere wolken -> meer wind -> 
donder dichterbij -> spat................spat (haringen vast en alle zooi 
in de tent) -> spat........spat....spat..spat.spat -> flits -> spatter.... 
spatter.. spatter. spatter 
BAKKENREGENFLITSDONDERHAGELSTENENSTORM 
(onderschrift van de BBC voor blinden: Folkwin tekent een 
duidelijk hard blazende wolk en hagelstenen). Zittend in een 
‘geleende’ tent warmen we met onze allesbranders de pasta op en 
gaan we slapen in een natte maar naar een minder diepe plas 
verplaatste tent die net de hele dag mooi droog was geworden. 
...uit het leven van een fietsvakantiereiziger. 
 
De crew 
 
 
 
 
 Jerry Springer’s Final Thoughts 

 

"ik moet neuken vanavond, desnoods met een vrouw" 

Jurriaan Topper in de kroeg 

 

"die tafels staan ook een partij tegen elkaar aan te rijden" 

Jorg in de kroeg 

 

"wel erg veel hobbels in het bos…" 

Jan Willem over het crossen 

 

"alsjeblieft niet over zandpaden" 

Jorg over het crossen 

 

"GODVERDOMME" 

Paul Dillen (voor commentaar mail naar lpdillen@yahoo.com)  

 
“ik ga nog liever een avondje Beatrix palen” 
Lexan Pieterse 
 
“Je zou maar een sneeuwvlokje zijn” 
Sander Jonkers 
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Ghanese negerinnen 
Wegwielrennen  
Lexan Pieterse  
Robin   
Stagières   
Natalja   
Chava Jimenez 
Mededelingen 
Nog immer de rest 
  

Zeeuws meisje 
Baanwielrennen 
Paul Dillen 
Rob 
Jurriaan 
Carice 
Pa Wellens 
Schreeuw 
Robin, Lexan en 
Emiel 
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De Schreeuw 

 
Afgelopen weken baande het Nederlandse cabaret zich een weg 
naar de Domrenner. Via de schreeuw verspreidde allerhande 
grappen en grollen zich onder de leden. Onderstaand wordt 
bewezen dat de humor nog steeds op de (digitale) straat ligt. 
 
 
 
GODVERDOMME, NEE HE!  NI ET WEER HE!  GODVERDOMME!  
Paul Dillen op 1 4 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :5 1  

 

Begreep er ook geen duifj e van. gelukk ig begreep de interv iewer het  wel.  
Trouwens:  I N:  Max im  Lefebre m et  z'n m affe helm  ( +  nog im m er Peter van Santv liet ) , UI T:  
Richard Groenendaal. 
Lexan Pieterse op 1 4 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 8 :0 2  

 
GODVERDOMME NOG AAN TOE, ZEG!  
Paul Dillen op 1 4 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 0 :0 4  

 
Mensen, bevuil de site niet  zo.. . 
Gerja nne op 1 4 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :2 9  

 
voor de m annen die wel eens naar de radio luisteren, is dit  absoluut  geen vuiligheid, maar 
pure kunst !  Die Paul Dillen is een m an naar m ijn hart .  
G. v . Dom m en op 1 4 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :4 4  

 
Heeft  Paul Dillen een konij nt j e dood gereden ofzo? ik ken hem  verder  niet  t rouwens. 
ande rs op 1 4 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 3 :3 6  

 
En hij  had een indent ieke br il op, een ident ieke br il.. .  
Paul Dillen op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 0 :0 1  

 
Excuses voor  m ij n blasfem ische uit ingen, en dat  nog wel op de Dag des Heeren.. . Maar j a, 
j e gaat  er ook aan onderdoor als j e al v ij ft ien j aar wordt  last ig gevallen zij nde 
luciferdoosjesverzamelaar , terwij l j e eigenlij k een hekel hebt  aan verzam elen!  I k ga er zo 
langzamerhand gewoon echt  aan onderdoor. . . I k kan er gewoon niet  meer tegen...   
Dus voor de laat ste m aal,  I K SPAAR NI ETS;  geen geit en, geen m arm ot ten en dus ook geen 
luciferdoosjes!  Bovendien leef k nu ook al enkele jaren in een plantenvrije om gev ing. I s da 
nou een keert j e duidelij k,  of wat ! !   
 
Was getekend, Paul Dillen woonacht ig te Bergeij k  
Paul Dillen op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :0 7  

 
Als dhr Dillen denkt  dat  ie eindelij k nou eens van het  gezeik af was heeft  ie het  m ooi m is. 
tot  in lengt e van dagen zal ik hem  opgeven bij  allerhande radioprogram m a's als zij nde een 
fervent  verzam elaar van wat  dan ook . En dat  gevloek  van 'm , op de dag des Herens 
inderdaad, versterkt  m ij n drang om  \ 'm  t e zieken alleen m aar.  Pas als Dillen m ijn 3000-
delig zakm es teruggeeft , wat  hij  ooit  eens uit  m ij n broekzak gejat  heeft , zal er  wellicht  een 
einde komen aan deze twist .  Tot  die t ij d zal ik er alles aan doen om  elke fr ikadel st iekem  
te wisselen voor een goulashkroket . 
Oprichte r va n de N SDAP op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 8 :1 0  

 
laten we dan op de avond van het  groot  dictee der Nederlandse taal even duidelij k  stellen 
dat  het  een fr ikandel is. en paul, j ongen, zolang de aubergine geen uitgest orven groent e 
is,  is het  leven toch te m ooi om  waar te zij n. 
philip frerik s op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :1 2  

 
ik m oet  philip toch echt  corr igeren. Het  is fr ikadel en niet  fr ikandel zoals velen denken. I k 
hoop voor  j e dat  j e zo niet  te vaak in de fout  gaat  Frer iks! !   
Het  bewij s st aat  op ht tp: / / taalunieversum .org/ t aal/ advies/ vraag/ 293/  
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Robin va n der Kloor op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :4 6  

 
en in het  groene boekje. Maar  dat  heeft  Philip niet  geloof ik . .. 
Robin op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :4 9  

 
he paul, eeeuh robin,  wat  ben j e toch aan het  schoppen. toch geen st ress??gooi het  er 
anders m aar uit :  GO.. .. 
em iel joust ra  op 1 5 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :5 4  

 
j a halllo , kom ik hier wel doorheen.  
de m ail hangt  een beet je probeer ik het  zo even.  
 
m isschien kan het  dan nog voor kerst  gebeuren, rowdy m ailt  hier  in ghana of ik al van jp 
gehoord had dat  de kledingbestelling klaar ligt .  
 
nee dus, m aar bij  deze hoop ik dat  het  nieuwe super snelle w iel bestuur dit  leest  en zich 
r icht ing j p begeeft .  
doe hem  de groeten  
ronald op 1 6 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :3 6  

 
wat  een gezeur allem aal, kunnen we deze site m isschien gebruiken voor nut t ige zaken.  
Bij voorbeeld:  Het  is bij na kerstvakant ie j oepiee 
de Kerstm a n op 1 6 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :5 4  

 
Na een grondig dossieronderzoek  is gebleken, dat  de heer  P.Dillen afkomst ig is uit  het  
(Vlaam s) Brabantsche deel der Lage Landen. Bij  deze roepen wij  de heer P.Dillen op zich 
nader te verklaren over  zij n uit lat ingen op deze sit e. Zo niet  dan zij n wij  genoodzaakt  tot  
represailles.   
 
Was getekend,  
 
S.Holm es and his inform ant  Al- Sahaf 
S.Holm es op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 0 :4 0  

 
Via deze onsym pat hieke weg doe ik een oproep aan Anita uit  Am sterdam 
Paul Dillen op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 0 :3 6  

 
ik vindt  het  een zeer kwalij ke zaak dat  een beet je gescheld op een site al lij dt  t ot  
doodsbedreigingen. I k ben van m ening dat  Sher lock zichzelf m aar eens de spiegel m oet  
voorhouden om  zij n eigen gedrag eens goed te bek ij ken en de effecten op de 
maatschappij . I n ieder  geval is de prem ier van Nederland al ingelicht  ( en dus zij n vr ienden 
ook)  dus m eneer Holm es pas een beet je op je woorden. 
Pieter Bouw m a n op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 2 :3 0  

 
- Je bent  aangenom en. Je kunt  m orgen om   
7 uur  beginnen.  
-Hoeveel ga ik verdienen?  
-2,50, m aar dat  wordt  later m eer.  
-Dan kom ik  wel wat  later . 
Rum boon &  Rum boon ( Heb in t ijde n nie  zo gela chhuh)  op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 4 :5 6  

 
Trek j e poeplap!  
de heer F. Jacobse op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 5 :3 9  

 
Mogguh we ef fe overgevuh?!  Heb U ef fe een teilt j e?!  
Dhr . T. va n Es op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 5 :5 7  

 
èguhluk  was ut  onverant woahd om  tuh speluh. m e zinkspiegal m oet  m instens 12 
cent im et ah om haug en m e kwikgraag is zekah twee graad te haug 
Bra m  va n Robusta  op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 6 :0 4  

 
He Jacobse, Het  ben alt ij d nog, Trekt  NAUH je poeplap!  
Dhr . va n Es op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :0 1  
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Kap nou!  
Harry op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :0 4  

 
He Harry, j ij  bent  zeker niet  die Haagse H? 
Poeplap op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :0 5  

 
ooh ik heb zo'n ballen in m ijn buik , zal wel kom en van die bonbons m et  zo'n lekkere 
zacht e binnenkant . Na dr ie van die dingen m oet  j e wel een beet je overgeven. BEUH, BEUH 
vieze m a n op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :3 6  

 
Ja, m aor de lees tekuns doen ut  niet  zo goed hier! ! ! !   
H Harry op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :3 7  

 
Beste m ensen van de Dom renner ,  
 
j ull ie im itaitehaags is niet  om  aan te lezen, laat  staan hardop te lezen. Hier  net  zo m in iets 
haags als grappigs. Het  lij kt  me een grap van een paar net  niet  grappige gasten binnen de 
vereniging die hun t ij d doden m et  foute citaten.  
 
Hoogachtend,  
M. Rueb 
Marnix  Rueb op 1 7 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :5 4  

 
Jem ig de Pem ig!  Mozes Kr iebel!  
Koets Koet s op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 0 :0 5  

 
Da kan t och nie langer door de Beugel!  Das toch nie t e GELOVUH! ! ! !  
De Gluurbuur op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 0 :0 6  

 
En goed kauwe he!  Zodat  het  eteh gelehkmat ig in j e bloed komp. 
het  Klisjeem a nnet je  op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 7 :5 1  

 
Jezus Ge. Doet  de gordij nen t oe, ge. Ze staan op wo ist  die bahnhof. Die duit ser vroeg:  wo 
is die bahnhof, ge.  I k heb em t oen gezegd do ist  die bahnhof. Ge, doet  de gordij nen t oe. 
Arie  Tem m es op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 0 :2 1  

 
goedem orgen m ijnheder , het  is m ij  een hele eder , wat  heeft  uw een lekkere peder . het  is 
inderdaad een heder lij ke peder. t ot  de volgende keder. 
goeie  peer op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 0 :4 0  

 
Tjees Ge, t j ees!  
op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 1 :2 4  

 
ok , ik denk dat  ik m aar eens aan een loginsysteem  ga beginnen om  onder  te post en... 
jur riaa n op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 1 :4 4  

 

GVRD, NEE HE!  NI ET WEER HE!  I S HET GRVD NOU EENS AFGELOPEN!  
Paul Dillen op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 1 :5 1  

 
Graag Jurr iaan, dit  loopt  echt  de spuigaten uit . Het  is een GROF SCHANDAAL  
login op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 2 :4 9  

 
Merry chr ist m as and happy new year for all t he Dom renner from  cold and snowy Finland. I  
hope you are all doing f ine and st ill enj oying cycling.  
Ant t i Kole hm aine n op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :1 6  

 
ZEG NEE TEGEN DE LOGI N, ik  heb eens even het  geheel gevolgd en wat  m ij  opviel was dat  
niet  alleen een super ieure hum or tent oon werd gespreid, m aar ook dat  de cultuurwaarde 
van de vereniging met  stappen vooruit  is gegaan. Alleen die kwij lende jongens vooraan het  
podium  had nat uur lij k weer niet  gehoeven.. . 
c van houte n op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :1 6  
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PS:  Al die gekregen bloemen kan ik t och niet  allem aal thuis kwij t  in m ij n k leine 
Am sterdam se grachtenstulpje.. . 
C. va n H oute n op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :2 5  

 
wacht  even, eerst  de m eubels naar buit en. 
petrov op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :3 8  

 
HE EL,  
 
Waar denk je aan?  
 
PD 
PD op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :4 3  

 
AAN MI JN ANUS! !  
G op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :4 5  

 
He EL,  
 
wil j e m et  m ij  een kunstenaarsdou beginnen? 
Ant t i ( De Fin)  op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :4 6  

 
NEE! ! !  
G op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :4 8  

 
aan zij n dood door een uit  de hand gelopen vr ij part ij  m et  een hit sige spr ingbok  in een 
kano op de Dnjepr kleeft  nog een schit terende anekdote 
G op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :4 9  

 
Vertel!  
PD op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :5 0  

 
Eerst  j e piem el zien!  
G op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :5 0  

 
-He Van Binsbergen, nog geneukt?  
-Ehhe...   
-Lafj es tegen elkaar hangen is dus niet  NEUKEN Van Binsbergen! !  
Ben je  naam  ff  kw ij t  ( A.K.A. Loeki)  op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :5 3  

 
M’N PI EMEL ZI EN?!  EEN GLI MP VAN MI JN ANUS KAN JE KRI JGEN!  
PD op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 7 :5 4  

 
Daar lag zij , achterover  lag zij  daar  op. En ik, ik had een hand had ik  zo onder  d'r  hoofd, 
en met  die andere hand ging ik zo heel zacht jes over dat  lichaam .. . ..  En dan gaf ik d'r  zo 
weej enie van die hele, nat te tongzoenen.. .. . ..   
H vs R op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :3 9   
 

Hele cabaret iere verant woorde hum or allemaal hoor, maar w illen we ooit  nog een keer een 
sponsor binnenhalen die z'n logo op de sit e wil zet ten en hij  leest  dit  allem aal. . .. . .. . .  
Kortom :  zelfcensuur op de schreeuw! !  
Het  Best uur op 1 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :3 2  

 
Zelfcensuur? Wat  is dat  voor onzin!? Wat  zij n dat  voor Donneriaanse toestanden. Dat  j e 
nou zegt , kom  op j ongens ( noot  redact ie:  E.J.  en L.P.)  laat  anderen m eegenieten van j ullie 
pseudocabaret  door in elk  geval t e laten weten wie de afzender  is, oke, dat  kan nog. Maar 
dan nog, is de schreeuw is niet  iet s voor de ult iem e v r ij e m eningsuit ing, iet s wat  
nauwelij ks denkbaar  is sinds de dood van onze Pim  -  ik m is hem  nog st eeds-  Fort uyn? 
Robin op 1 9 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 1 :2 4  

 
Rob, j e hebt  gelij k m ij n beste vr iend... 
Lexan Pieterse ( A.k .a . Plom p)  op 1 9 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 4 :4 4  
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Ben bezopen... 
Paul Dillen op 1 9 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 4 :4 5  

 
Weten j ullie ook wie dat  is ( zonder spelfouten) . . .  
Paul Dillen op 1 9 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 4 :4 7  

 
Rob is t och een m an m et  bij zonder weinig zelfvert rouwen. Door zichzelf van de op de 
schreeuw geplaat ste hum or ( oa door zichzelf)  t e distant iëren is dit  eens temeer  gebleken. 
Nu kan ik j e toch wel vertellen dat  j e ook wel grappig bent , Rob. Laat  j e niet  uit  het  veld 
slaan door de m ening van anderen ( lees bestuur) . 
em iel op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 4 :1 7  

 
I nderdaad Em iel, of om  het  anders te form uleren:  ROBBI E, JE BENT ME ER EENTJE!  
Lexan Pieterse op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 6 :1 4  

 
Juist . .. 
Gerja nne op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :0 2  

 
Wat  Lief . .. 
Paul Dillen op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :4 9  

 
ik ook  van j ou, paul 
rob op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :5 4  

 
Weet  ik t och.. . I s natuur lij k wederzij ds!  
Paul Dillen op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :1 6  

 
I , I  WANNA MMM I  
Paul Dillen op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :2 5  

 
Kom  dan NU naar 'De Zaak'!  
Rob op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :2 7  

 
Sorry Gerj anne... 
Paul Dillen op 2 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :2 7  

 

Stom m e wij ven 
Gerja nne op 2 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 2 :5 8  

 
Dit  gaat  echt  nergens over, beet je meer respect  voor vrouwelij ke leden 
girls a loud op 2 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :0 4  

 
Rob, Schij nheil!  
Lexan Pieterse op 2 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 4 :5 6  

 
Tsjongejongejongej ongej onge, wat  was dat  weer leuk . Tsj ongejongejongejonge, ik heb in 
t ij den niet  m eer zo gelachen. 
Rem bo op 2 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 5 :3 5  

 
Morgenavond (m aandagagavond)  is er een pasavond op Olym pos. Je kan broeken en 
shir t s passen.  
Tij d 21.30 /  22 .30  
Plaats Olym pos, kleedkam er  Heren 5 
Kledinglijn op 2 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 0 :4 3  

 

stellet j e st om me wij ven. Lexan en Em iel:  we ooit  nog nieuwe leden willen t rekken die niet , 
let  wel ,niet ,  zo ontspoord zij n als wij  ( let  wel wij )  lat en we dan de ( aandachts) schreeuw 
voor nut t iger doeleinden gebruiken. Om  te beginnen:  zom eteen in Over ij se zeer  m ooie 
veldr it . veel plezier!  
Robin op 2 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  0 5 :1 5  

 
euh.. . ligt  het  aan m ij  of weten die st udentende wielrenners/ w ielrennende student en van 
tegenwoordig nix zinvollers/ volzinners te bedenken dat  hetgeen hieronder valt  t e lezen? 
VDV op 2 2 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :5 5  
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Nee 
op 2 2 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 8 :1 6  

 
Zoals zonder hand-  en overschoenen door de hagel en sneeuw fiet sen over de Lekdij k . 
* grote dolgedraaide gr ij ns*  
I KSI  op 2 2 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :4 3  

 
Wat  een rust  hier t ij dens de kerstdagen, kon het  m aar vaker  kerst  zij n!  Lang leve de kerst   
De Kerstm a n op 2 6 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :3 8  

 
JURRI AAN BEDANKT! !  
de redact ie  op 2 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 3 :4 0  

 
Graag gedaan hoor j ongens. Volgende kr ij g ik wel bet aald toch? Enneh dinsdag op die 
borrel kom en he! ! ! ! ! !  Eindelij k  een zinnige act iv it eit .  
jur r op 2 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 0 :5 0  

 
I 'm  back .. . 
Paul Dillen op 2 8 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 2 :1 3  

 
O nee he. Het  is toch gdvrdm m  niet  waar he. I k dacht  het  over was m et  dat  gezeik . 
Bra m  k om t  te rug op 2 9 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 0 :2 7  

 
Mannen die op oudej aarsdag m eedoen aan het  NSK cross- - - >  VEEL SUC6 
Joche m  op 3 0 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 6 :2 3  

 
Op wielerpunt .t k staat  de ( teleurstellende)  uit slag van het  NSK cross 
Joris op 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :1 3  

 
ik zou het  t och niet  bepaald teleurstellend willen noem en, ik noem u een voorbeeldj e:  
Em iel Joust ra was bij  de licent iehouders de eerste am ateur  A die over de st reep kwam . Dat  
kunst j e flikte hij  ook  al bij  het  NSK weg. 
Gerrie  Knetem a n op 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  1 9 :3 1  

 
I edereen een goed uiteinde en een KEI GAAF 2004!  
Paul Dillen op 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :3 1  

 
Nog EEN m aal in het  oude j aar :  daar gaat  ie, m et  z'n alllen:  EL BUI TRE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
Lexan Pieterse op 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :3 2  

 
Bedankt , Paul, j ij  ook  en de rest  van de Dom renner idem  dito 
Lexan Pieterse op 3 1 / 1 2 / 2 0 0 3  om  2 1 :3 7  

 
Zo, dat  is er  ook  weer uit .  Laten we hopen dat  Paul Dillens luciferdoosjes verzam eling niet  
in rook is opgegaan. Het  gerucht  gaat  nam elij k dat  hij  zij n m useum  vannacht  in de f ik 
heeft  gezet  door een verkeerd ger ichte lawinepij l.. . 
D'n Kate r op 0 1 / 0 1 / 2 0 0 4  om  1 2 :5 2  

 
Yes!  I s het  nou dan eindelij k afgelopen... I k  dacht , als ik m ij n lucifersdoosjesm useum  wat  
ik dus helem aal niet  heb nou eens in rook  laat  opgaan, ben ik er m isschien van af . .. Zou 
het  dan eindelij k? Dank  U, Heer. . . 
Paul Dillen op 0 1 / 0 1 / 2 0 0 4  om  1 3 :4 7  

 
en wanneer m ag dat  kalv dan aanschouwd worden???  
Verder wil ik nog even kwij t  dat  de prestat ies van onzen renners op het  nsk zekers niet  t e 
m in gevonden m oeten worden.  
Ze kwam en, ze zagen en ze werden eerste in het  achteruitdem arreren  
am ia!   
en dus een zeer ij dele laat ste plek , zou ik zeggen!   
zulle!  
d'n eddy op 0 2 / 0 1 / 2 0 0 4  om  1 5 :2 2  
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Voor react ies, opm erkingen etc.etc. kunt  U vanaf heden ten allen t ij den terecht  op het  
email-adres lpdillen@yahoo.com. Zolang U het  niet  heeft  over m ij n 
luciferdoosjesverzam eling,  dan wel luciferdoosjesm useum  kr ij gt  U gegarandeerd antwoord!  
Paul Dillen op 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4  om  0 0 :1 9  

 
Zeg Paul,  heb j ij  niets beters te doen dan de schreeuw vervuilen? 
Lexan Pieterse op 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4  om  1 6 :3 2  

 
Nee 
Paul Dillen op 0 3 / 0 1 / 2 0 0 4  om  1 6 :3 3  

 
 
 
 
 
 

   
 

Paul Dillen 
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DONATEURS VA N DE DOMRENNER 

Vincent Beijk Werkhovenseweg 12a 3984 LG Odijk 0343 571614 vbeijk@hotmail.com 

Clemens Bokel Senecastraat 44 1064 ZL Amsterdam 020 4110199 clemensbokel@hotmail.com 
Joram Dees Cornelis Mertenssstraat 32 3553 JS Utrecht 030 6776312 joramdees@gmx.net 
Olaf Frasa Minkade 25 3582 KE Utrecht 030 2540061 olaffrasa@hotmail.com 
Edward van Geest Mgr. V/d Weteringstraat 110 bis 3581 EM Utrecht 030 2980983 e.van.geest@nibesvv.nl 

Peter van Glabbeek Sint Theresiastraat 5 5652 ES Eindhoven 040 2510548 p.v.glabbeek@tue.nl 

Joost Hectors Vlieland 126 3524 AC Utrecht 030 2670780 joost.hectors@soneramail.nl 
Sancho Hofman Willem Schuylenburglaan 26 3571 SH  Utrecht 030 2715080  sancho.hofman@alfalaval.com 

Bram van Kester Merwedestraat 48 3522 XP Utrecht 030 2890311 bramvankester@hotmail.com 

Don de Leeuw A. van Schendelstraat 189 3511 MC Utrecht 030 2322905 don_de_leeuw@hotmail.com 

Erik van der Lippe Goedestraat 77 3572 RP Utrecht 030 2763733 lippe@ligfiets.net 
Ronald Maas van Lieflandlaan 18 3571 AB Utrecht 030 2732487 basgitaar@dolfijn.nl 
Mark van der Meijde Kometenlaan 493 3721 JP Bilthoven 030 2254340 mark@tomo.ig.erdw.ethz.ch 
Ralph Meijer Thomas a Kempisplantsoen 12-1 3532 AH Utrecht 030 2624244 ralphmeijer@zonnet.nl 
Susanne Noordhoek Anne Frankstraat 239 5912 HB Venlo 077 3512019 susannenoordhoek@hotmail.com 
Rien van Noort Anne Frankstraat 239 5912 HB Venlo 077 3512019 rvnoort@viecuri.nl 
Frebus van Slochteren v. Lieflandlaan 118  3571 AH Utrecht 06 47136438 frebus@hotmail.com 
Karen Teunissen Westravenstraat 65 3522 TB Utrecht 030 2431868 eusebius@wannadoo.com 
Frank van der Velden 
 

Westravenstraat 65 
 

3522 TB 
 

Utrecht 
 

030 2431868 
 

frank.vander.velden@houten.nl 
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Redactieadres:van Lieflandlaan 34, 3571 AC Utrecht, buitenblad@yahoo.com 


