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Redactioneel - Evelien Bergman 
Lieve Domrenners, 

De maanden september en oktober zijn voor De 
Domrenner een tijd van komen en gaan. In oktober 
zal namelijk de bestuurswissel plaatsvinden en zul-
len er diverse commissieleden vertrekken, zo ook bij 
het Buitenblad. Deze editie zal de laatste zijn voor Els 
en Leon. Els heeft al twee jaar leuke stukjes voor het 
Buitenblad geschreven en is toe aan iets anders en 
Leon zal het drukker hebben met zijn werk en gaat 
op reis. We willen Els en Leon bij dezen bedanken 
voor hun inzet!

Ook het wielerseizoen is min of meer afgelopen, de 
duisternis doet steeds sneller z’n intrede, waardoor 
de avondtrainingen er voorlopig weer opzitten. 

Toch zijn september en oktober ook hele leuke 
maanden! Zo hebben we tijdens het introkamp ken-
nis gemaakt met een groot aantal nieuwe, gezellige 
leden. In dit Buitenblad schrijft Leon een stukje over 
het introkamp en stellen diverse leden zich voor met 
een zelfgeschreven introductiepraatje. Tevens heb-
ben we (of eigenlijk de andere redactieleden) kennis 
gemaakt met mijn oud-huisgenoot en nieuw lid Ivar 
Kraaijenvanger, wiens wielercarrière begon met het 
vinden van een oude fiets in zijn kelder (meer weten, 
lees BB-doet!). 

Wat tevens een voordeel is van oktober is dat het 
bierseizoen begint! De Domrenner zal meer in de 
kroeg te vinden zijn om de biertjes vervolgens te 
verbranden met spinning en circuittraining. In de 
kroeg is er tevens de gelegenheid elkaar beter te 
leren kennen en vriendjes te maken. Dat laatste is 
volgens Vincent Tissingh erg essentieel om club-
kampioen te worden. In dit Buitenblad vertelt hij on-
der andere over de ingrediënten die nodig zijn om 
clubkampioen te worden.

Nu dit wielerseizoen ten einde komt is het een leuke 
bijkomstigheid dat het bijna-oud-bestuur zich nog 
even volledig bloot wil geven! Blader daarom snel 
door naar de middelste pagina’s van dit blad. Er is 
dus genoeg te lezen en te zien in dit blad! ;)

Het allerleukste aan oktober is natuurlijk dat je re-
dactielid kan worden van het Buitenblad. Lijkt het 
je leuk om stukjes te schrijven, leden te intervie-
wen, de hunk en chick van de maand uit te kiezen 
en gezellig bij nieuwe leden te eten, dan zit je hier 
op de juiste plek!
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VAN DE VOORZITTER - Michiel Sanders

September is altijd de maand van het verwelkomen van vele nieuwe leden. Dit jaar 
zijn dat er echt heel veel! Ik vind het erg leuk om te zien dat De Domrenner goed in 
de smaak valt bij de nieuwe studenten in Utrecht, en al helemaal na de vele inspan-
ningen die afgelopen maanden weer verricht zijn om jullie onze leuke vereniging te 
laten zien! Daarom wil ik jullie nogmaals van harte welkom heten bij De Domrenner. 
Dit is jullie eerste kennismaking met het Buitenblad, waarbij wellicht al direct een 
herkenning te vinden is voor diegene die al direct actief zijn binnen de vereniging. 
En anders daag ik je uit om het volgende buitenblad meer verhalen te lezen die je 
direct herkent omdat je er zelf bij was!

Het fietsseizoen is nu bijna ten einde, waarbij we terugkijken op een seizoen met 
mooie en vooral leuke prestaties. Nu komt het moment dat we rustig gaan evalue-
ren of de doelen die voor het seizoen gesteld zijn ook gehaald zijn. Dan mag daar 
namelijk op geproost worden! En daarmee wordt de overgang ingeluid naar het 
bierseizoen, zoals het door sommigen genoemd wordt. Veel gezellige activiteiten 
die niet altijd iets met fietsen te maken hebben, maar wel de uitgelezen kans zijn 
om al die nieuw mensen te ontmoeten, en elkaar te leren kennen. In oktober staat 
bijvoorbeeld het bowlen weer op de planning, en ook de fameuze Domrenner kroe-
gentocht komt langzaam dichterbij. Houd daarom vooral de site in de gaten, als je 
er zeker van wilt zijn dat je niets mist.

Voor mij is het ook een beetje einde seizoen aan het worden, omdat dit de laatste 
editie is van het Buitenblad waar ik iets in mag schrijven als voorzitter. Vanaf half 
oktober zullen wij als bestuur namelijk plaats maken voor het kandidaatsbestuur, 
waarna Heerco jullie ieder buitenblad zijn gedachten en ideeën zal presenteren. En 
daar wil ik dan graag met jullie op proosten, na een 
evaluatie van ons “bestuurs-seizoen”, tot 16 oktober 
18:00 uur tijdens de ALV!
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Dit leek alleen aan het begin van het 
kamp door het weer al hevig verstoord 
te worden. Donkere wolken pakten 
zich samen boven Utrecht en de hemel 
brak open. Helemaal doorweekt kwam 
ik met mijn fiets, tent en bepakking in 
de trein aan die me naar het kamp zou 
brengen. Ik hoopte maar dat het be-
kende gezegde dit keer maar niet op 
zou gaan. Gelukkig kreeg ik daar uit een 
prachtige facebookbron te horen dat 
de eerste groepen al een heerlijk rondje 
hadden gereden, maar dat er toch wel 
wat droge kranten nodig waren. Nouja 
als dat het enige was..

Onderweg kwam ik dan ook al de eer-
ste andere leden (nieuwe, oude en hele 
oude in de vorm van Joël) 
tegen. Dit met mensen die 
treinen misten (ikzelf ) en 
mensen die te vroeg uitstap-
ten, met leuke gesprekken 
tot gevolg. Dat beloofde een 
mooi kamp te worden.

Eenmaal aangekomen op de 
befaamde camping Schoon-
bron stond daar de rest al op 
ons te wachten. De tentjes 
waren opgezet en de mes-
sen werden geslepen. Ja, ook dit maal 
was er het moordspel! 

“De verhalen over de dag gingen 
de ronde, er werden biertjes ge-
dronken en de gezelligheid in de 
tent met zeker de helft aan nieu-
we leden was top!”

De volgende dag moest het dan voor 
de meesten gaan gebeuren. Langzaam-
aan werd iedereen wakker en het kamp 
kleurde steeds geler. Vandaag mochten 
er vier afstanden gereden worden en zo 
was er voor ieder wat wils. Zelf ging ik 
daarbij met de middellangzame (of zo-
als ik het liever zie: de op twee na snel-
ste) groep mee. 

Het was een bonte verzameling, maar 
waar iedereen hetzelfde tempo had. 
Voor de meesten was het toch eens wat 
anders, die heuvels in Limburg. Verha-
len werden verteld en heuvels beklom-
men. Heerlijk met wat competitie ie-
dere beklimming en soms onverwacht 
steile stukjes, hè Christine. ;) 

Toch kregen we allen moraal van het 
heerlijke weer en de gezelligheid on-
derling en waren uiteindelijk die klim-
metjes en de afstand, op wat misver-
standen en een onfortuinlijke lekke 
band onderaan de Eyserbosweg na, 
best te doen.

Vrijdag 4 september was dan het weer zo ver: het introkamp van 
De Domrenner stond weer op het punt te beginnen. Het was weer 
tijd voor de nieuwe leden om zich op en naast de fiets te onder-
scheiden en kennis te maken met onze gezellige gevestigde le-
den. Het kon niet anders dan een feest worden.

INTROKAMP - Leon Hoekstra
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Er was zelfs ’s avonds nog genoeg ener-
gie over voor een spel. Anne, Amy en 
Wouter hadden namelijk speciaal voor 
het kamp een spel gemaakt, waarbij de 
leden werden uitgedaagd om onder 
het genot van een biertje hun team-
genoten aan te moedigen. Zo was er 
planking, de alfabetzin, de prachtige 
Domrennertoren en het spontane nieu-
we Domrennerlied ‘Geel en Blauw’. Het 
uithoudingsvermogen, spontaniteit en 
slimheid van de leden werd daarmee 
flink op de proef gesteld.

Met het spel was het nog niet gedaan 
voor de avond. Verre van dat! Een kamp 
zonder een gekke uitgaansavond is 
geen kamp. Het was tijd om Valkenburg 
weer onveilig te maken. Met de nodige 
biertjes al genuttigd kon het niet an-
ders dan op een prachtige avond uit-
draaien. Dezelfde 50 jarige DJ als vorig 
jaar, de foute muziek, de Limburgers, 
het almaar stromende bier, de gekke 
dansmoves en uiteindelijk de nog gek-
kere taxichauffeur, maakten de avond 
helemaal af. Of toch niet helemaal? 

“Nee, er moest natuurlijk nog wat 
gegeten worden. Onder het com-
mentaar van Belle: ‘Wil iemand 

mijn worst aflikken’, gingen de 
boterhammen met knakworsten 
en heel veel saus de rondte”

Na deze geweldige avond was het voor 
de meesten toch nog niet gedaan. Een 
aantal gingen zwemmen, maar ook een 
groot deel stapte gewoon weer op de 
fiets. 

“Dit was iets later en met iets 
meer moeite wel te verstaan, maar 
het ging. Dit maal ging het wat 
rustiger aan”

Er werden nog wat heuvels beklommen 
en een ketting gebroken, om uiteinde-
lijk af te sluiten met een heerlijke vlaai. 
Die ging er wel in! 

Toen we terugkwamen was de dag al-
weer bijna voorbij. De spullen werden 
ingepakt, de fietsen ingeladen en de 
patat uitgedeeld. Dat mag na de afgelo-
pen fanatieke dagen. Hierna vertrekt ie-
dereen huiswaarts en kan er met plezier 
teruggekeken worden naar een prach-
tig weekend. Mede mogelijk gemaakt 
door jullie. 

Bedankt!

HET DOMRENNERSPEL

UITGAAN IN VALKENBURG

INTROKAMP
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Daan Verhees

Beste lezers,
Mijn naam is Daan Verhees en ik ben 
sinds kort lid bij de Domrenner. Ik kom 
uit de mooiste provincie van Nederland, 
dit is natuurlijk Limburg en hier heb ik 
ook altijd veel gefietst. 

Sinds ik in Utrecht studeer is de motiva-
tie om alleen te fietsen een beetje ver-
dwenen vandaar dat ik lid ben gewor-
den bij De Domrenner. Ook heeft het 
introkamp hier bij geholpen omdat dit 
een weekend was vol met sportieve ge-
zelligheid en maar een heel klein beetje 
regen. Een groot succes waardoor ik 
uitkijk naar alle andere leuke en gezel-
lige ervaringen die ik ga beleven bij De 
Domrenner.

Ik ben sinds vorig jaar ook lid 
van de Buccaneers, dit is het 
studenten ijshockey team van 
Utrecht. 

In de koudere maanden van het jaar be-
vind ik me dan ook op de ijsbaan met 
mijn schaatsen en mijn hockeystick. Ik 
denk dat ik nu wel een mooie combi 
heb gevonden, in de zomer fietsen en 
in de winter ijshockeyen. Naast al deze 
sportiviteit ben ik bezig net het twee-
de jaar van de bachelor rechten hier 
in Utrecht en speel ik basgitaar in een 
bandje. Ook ben ik graag in de kroeg te 
vinden of ergens op de bank met een 
biertje in mijn hand. Iets minder spor-
tief dus maar zeker niet minder gezellig.

Ik hoop door lid te worden veel kilome-
ters op de fiets te maken en veel leuke 
avonturen te beleven bij De Domren-
ner.

Freek Van Aernsbergen

Hallo renners, rensters, zuipende en 
dansende mensen. Terwijl ik dit stukje 
schrijf (wel als een echte student te laat) 
is het buiten lekker weer, tenminste 
goed genoeg om te fietsen. Jammer dat 
ik naar school moet.

Mijn naam is Freek, ik ben 21 jaar  en 
kom uit het altijd rustige Alphen aan 
den Rijn. De stad waar bruggen nooit 
vallen en waar ook nooit iemand men-
sen neerschiet. 

Na een lange weg via het vmbo en MBO 
Sport en bewegen (CIOS) studeer ik nu 
aan de HU de PABO oftewel tot basis-
school leraar. Ik vind het geweldig leuk, 
tenminste als de kinderen ouder zijn 
dan 7 jaar want de kleuters is echt een 
ramp. Voor het geval jullie nu mijn spel-
ling gaan controleren, Nederlands is 
mijn goeiste vak;). 

“Ik fiets mijn hele leven al. Vanaf 
categorie 1 t/m de 1e jaars juni-
oren heb ik ook wedstrijden gere-
den. Ging altijd wel lekker alleen 
winnen deed ik nooit”

Zoals jullie wel weten van trainingen en natuurlijk introkamp en 
het intro-etenje zijn er na deze zomer weer heel veel nieuwe leden 
bij onze mooie vereniging gekomen. Zij stellen zich graag aan jul-
lie voor!

 NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

DAAN VERHEES
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NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Ik ben hier wel mee gestopt want ja, ik 
had het een beetje druk met school. Ik 
woon sinds januari in Utrecht en toen 
was de keuze al duidelijk. Nieuwe stad 
is nieuwe wielrenclub. Na beetje zoeken 
kwam ik uit op De Domrenner. Oftewel: 
gezelligheid maar wel op de fiets(en 
soms ook in de kroeg). 

“Na de eerste training zat de 
sfeer er al goed in en heb ik mij 
ingeschreven”

Na lang denken heb ik besloten ook 
weer wedstrijden te rijden. Al moet ik 
dan wel eerst trainen want nu rijd ik nog 
geen deuk in een pakje boter. Ik heb er 
heel veel zin in en kijk uit naar de gezel-
lige trainingen. Tot snel!

Eva Ram

Beste domrenners,
Er is mij gevraagd om een stukje te 
schrijven over mezelf aangezien ik 
vanaf deze zomer één van de nieuwe 
aanwinsten ben van De Domrenner. 
Natuurlijk wil ik dat wel doen, opgelet 
hier komt het:

Mijn naam is Eva Ram, 23 jaar en huma-
nisticus in spe. Ik heb al een bachelor 
studie gedaan (PABO), ben daarna gaan 
reizen (#jeejsupermooieervaringaanie-
dereenaanteradenwiljelonelyplanetsle-
nenlaathetmeweten), woon sinds de 
zomer in Utrecht en ben vanaf septem-
ber begonnen aan de pre-master Hu-
manistiek. 

Aangezien ik 
nog een tijd-
je hier aan 
het stude-
ren ben (de 
master duurt 
3 jaar) leek 
het mij leuk 
om bij een 
v e r e n i g i n g 
te gaan. De 
v o o r n a m e -
lijkste reden 
is om wat 
fietsvrienden 
te maken. 

“Wie is Eva eigenlijk?! Nou ik 
ben dus iemand die van fietsen 
houdt en geniet van het leven. 
Dat genieten, hoe doe ik dat nou? 
Nou dat doe ik dus door te filo-
soferen over het leven, in de win-
ter op mijn board te spelen in de 
sneeuw, te dansen, te fietsen, te 
schilderen, te lachen, te lezen, te 
reizen, leuke dingen doen met 
toffe mensen, muziek te maken 
en het leven vooral niet te serieus 
te nemen”

Als jullie me nog niet veel gezien heb-
ben, dat kan helaas kloppen (afgelopen 
tijd nog niet veel tijd gehad om mee 
te trainen aangezien mijn colleges tot 
21.30 duren. Als ik kan probeer ik om te 
komen!). Tot snel allemaal :D

FREEK VAN AERNSBERGEN

EVA RAM
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EVA RAM
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Na vorig jaar de Frans Alpen overwon-
nen te hebben was het dit jaar tijd voor 
de Italiaanse Alpen. Ik was niet de enige 
Domrenner die besloten had om met 
de SWN vakantie mee te gaan, maar 
liefst 9 Domrenners gingen dit jaar mee 
en nog eens 26 leden van andere ver-
enigingen hadden zich aangemeld. Het 
beloofde van tevoren dus al een succes 
te worden.

10 juli was het tijd om naar Italië te 
gaan. Ik had met Michiel, Peter en Wou-
ter besloten om eerder te vertrekken, 
zodat we de volgende dag nog kon-
den fietsen. Wat volgde was een lange 
nacht met zonsopkomst in de Zwitserse 
Alpen. 

Na ongeveer 12 uur kwamen we aan in 
Bormio. We konden meteen een kamer 
krijgen en binnen no-time zaten we op 
de fiets om wat te gaan eten. Althans 
dat was het plan, want Wouter ontdekte 
dat hij zijn Garmin vergeten was. Na een 
hoop gescheld en geschreeuw konden 
we dan eindelijk wel vertrekken. Wouter 
ging in Bormio op zoek om ergens een 
Garmin te lenen, terwijl de rest op een 
terrasje wat ging eten. 

Wouter slaagde niet in zijn missie en 
we besloten om onze eerste berg te 
beklimmen, de Passo Foscagno. Na de 
korte nacht bleek niet iedereen over 
zijn beste klimbenen te beschikken. 
Uiteindelijk bleek ik de nacht het best 
doorstaan te hebben en was ik als eer-
ste boven na een solo van negen kilo-
meter.

Eenmaal terug bij het appartement 

bleek de rest ook aangekomen te zijn. 
De meesten besloten ook een rondje 
te gaan fietsen terwijl wij onze nacht-
rust gingen inhalen. Toen Wouter voor 
de 10e keer zijn tas doorzocht vond hij 
alsnog zijn Garmin, op de plek waar hij 
hem altijd stopt. Wat volgde was weer 
een hoop geschreeuw.

Toen het eindelijk tijd was om wat te 
eten bleek er een probleem te zijn: al 
het eten bleek in een busje te zitten, 
waarvan de eigenaar met de sleutels 
was gaan fietsen. Toen de sleutels ein-
delijk teruggekeerd waren kon er pas 
gekookt worden en werd het nog een 
gezellige avond.

De volgende dag was meteen de lang-
ste rit van de vakantie, over de Passo 
Forcola, een prachtige klim langs een 
stuwmeer. We waren niet de enige die 
deze berg gingen beklimmen. 

“De Lotto Soudal ploeg had ook 
deze pas uitgekozen om te trai-
nen voor de Vuelta en kwam ons 
voorbij vliegen.”

Hoewel dit de langste klim was, was het 
niet de steilste. Dat was de beruchte 
Passo del Mortirolo die op dinsdag be-
klommen werd, de berg waar Steven 
Kruiswijk in de Giro als een van de beste 
omhoog reed en waar iedereen van te-
voren extra bang voor was gemaakt. 

“Steil was hij inderdaad met 
stukken van meer dan 20% en 
een gemiddelde gradiënt van bo-
ven de 11% was het een gevecht 
van begin tot eind”

SWN-VAKANTIE BORMIO - Chiel van Griethuysen

Het is al weer even geleden, maar ongeveer 3 maanden geleden 
was het begin van de zomervakantie. Net als vorig jaar besloot ik 
mee te gaan met de Studenten Wielrennen Nederland(SWN) zo-
mervakantie.
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SWN-VAKANTIE BORMIO

Uiteindelijk was het weer een succes-
volle week met veel fietsen, mooie klim-
metjes, goed weer en veel gezelligheid 
in de avonden.

Als Domren
ner k

rijg
 

je, n
a aangeven, ex-

clusieve korti
ng bij 

aankoop van kleding 

bij D
ressMe!

PETER, WOUTER, MICHIEL EN CHIEL 
BOVENOP DE COL DU MORTIROLO
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INTERVIEW MET DE CLUBKAMPIOEN - Evelien Bergman

Op de donderdagtraining wordt niet meer gereden, iedereen kijkt 
naar mij..” – Interview met de nieuwe clubkampioen V. Tissingh, 
door Evelien Bergman. Woensdag 16 september was het zo ver: 
ik ging Vincent Tissingh, de nieuwe clubkampioen van de Dom-
renner interviewen. 

We spraken af bij de Jumbo aan de Bilt-
straat om boodschappen te doen (wat 
is hij toch gewoon gebleven!) om ver-
volgens samen te gaan eten. We aten 
pasta, een echt wielergerecht. Tijdens 
het eten bleek dat Tissingh naast fiet-
sen ook erg goed (en veel) kan praten. 
Na alle Domrenner-roddels besproken 
te hebben begonnen we met het inter-
view. 
 
De eerste vraag die ik stelde was waar 
het CK precies plaatsvond. Bij deze 
vraag moest Tissingh erg lang naden-
ken. “Moeilijke vraag, weet ik niet meer, 
volgende!”. 

“Ik probeerde er nog wat meer dan 
dat uit te krijgen, waarop hij ant-
woordde: “Ergens op een indus-
trieterrein.. Als het interview zo 
door gaat lijkt het net een moei-
lijke quiz”.” 

Over zijn mening over het parcours wist 
Tissingh net wat meer te vertellen, hij 
vond het een makkelijk parcours met 
goed asfalt en vertelde dat het parcours 
hetzelfde is als vorig jaar en de vorm 
van een renbaan had. Daarnaast vond 
hij de bochten mooi en ruim.

De derde vraag die gesteld werd was: 
“Hoe heb je je voorbereid op de wed-
strijd?”. Tissingh antwoordde hierop 
dat hij op fietsvakantie is geweest met 
onder andere een aantal licentiehou-
ders in de Dolomieten en de Vogezen. 
Hier probeerde hij constant als eerste 
boven te komen. De dag voordat het 
CK plaatsvond had Tissingh bijna niet 
gedronken (maar één biertje, misschien 
dat deze hem juist aan zijn overwinning 
geholpen heeft) en was hij speciaal van-
wege het CK niet gaan stappen. 
 
Tissingh zag M. van Hees als zijn groot-
ste concurrent, maar die deed niet mee. 
Daarnaast zag hij ook R. Warmer als een 
gevaar, wat terecht blijkt te zijn, want 
Warmer werd tweede. Tissingh vertelde 
dat Warmer erg sterk was in de Dolo-
mieten (hier waren ze op vakantie). Tij-
dens het CK kwam Warmer te vroeg op 
kop, wat volgens Tissingh de grote fout 
was. Ook L. Schuurmans en M. Straat-
sma werden als concurrenten gezien: 
“met hen weet je het nooit!”.

Over de sfeer tijdens de wedstrijd zei 
Tissingh: “Dat sloeg helemaal nergens 
op, er werden constant grapjes ge-
maakt”. 

CLUBKAMPIOEN VINCENT TISSINGH



13Het Buitenblad - nummer 6 - jaargang 2014-2015

INTERVIEW MET DE CLUBKAMPIOEN

“Hij vertelde dat sfeer erg ont-
spannen was en dat Peter nog 
naar hem riep: “Hé Vincent, laten 
lopen hè!”.”

Warmer kwam tijdens de wedstrijd al 
vrij snel op kop. Tegen het einde wilde 
Tissingh als eerste de bocht doorko-
men. Dit lukte hem en leidde hem naar 
de overwinning.

Tissingh ging absoluut voor de winst 
en had dit wel gehoopt maar niet ver-
wacht. Hij vertelt dat er veel talent is en 
hij wist dat de wedstrijd op een sprint 
uit zou lopen. Toch gaat Tissingh altijd 
voor het hoogst haalbare doel en dat 
was bij het CK toch echt wel de winst. 

Maar wat zijn nou de ingrediënten om 
clubkampioen te worden? Volgens Tis-
singh moet je zeker goed kunnen sprin-
ten. 

Daarnaast is het essentieel om 
vriendjes te maken in de kroeg 
en om met geld te strooien. Over 
de vraag “wie heeft je dan gehol-
pen?” wilde Tissingh verder niet 
uitweiden.

Op de vraag hoe het nou voelt om club-
kampioen te zijn antwoordt Tissingh dat 
het zeker de eerste dagen erg wennen 
is. “Het is lastig met de druk om te gaan, 
iedereen herkent je. Op de donderdag 
training wordt niet meer gereden, ie-
dereen kijkt naar mij. Ik ga met de druk 
om door geen wedstrijden meer te rij-
den, dan kan ik ook niet verliezen!”. 

“En als je een voorspelling moet doen 
wie volgens jaar clubkampioen zal wor-
den…?”. Tissingh: “Ik. Volgend jaar ben 
ik namelijk beter dan dit jaar. Alhoewel.. 
ik ben ook wel bang voor die nieuwe 
voorzitter. Ik spotte hem maandag bij 
de spinning en hij neemt ook een licen-
tie.. Dus, potentieel gevaar.”

Aan het einde van het interview heeft 
de sportieve Tissingh nog als toevoe-
ging: “Het grappige is, het lijkt alsof ik 
nu de beste ben van de club, maar dat 
hoeft helemaal niet zo te zijn, op die 
dag reed ik gewoon goed.”

VINCENT AAN KOP TIJDENS HET CK
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TUSSENSPRINT - Amy Keetels

Poema
Tja. Wat moet ik daar van zeggen.. Ik vermaak me daar altijd heel goed. In het begin 
dan, vaak is het daarna zwart in mijn gedachte.. Ook is het een echte aanrader voor 
mensen die een beetje zin hebben, iedereen is daar heeeeel erg lief voor elkaar.
 
Mannen
Lijkt op de Poema.. Haha nee, mannen zijn ook heel leuk. Maar eigenlijk ook weer 
niet. Pas heb ik mijn eigen stuurlint, nieuwe wielen en nieuwe banden vervangen. 
Lang leven de onafhankelijke vrouw.. Mannen hebben we nergens meer voor no-
dig tegenwoordig.
 
Het vluchtelingen probleem
Ik begreep dat de Syriërs erg intelligente en hoog opgeleide mensen zijn? Ik zie 
geen problemen, kunnen wij stoppen met studeren en ons allemaal focussen op 
onze wielercarrière
 
Grootste blunder
Altijd heerlijk, nieuwe verse schoenplaatjes.. geen vervelende speling meer en lek-
ker goed strak vast in de pedalen. Vooral als je de schoenplaatjes niet vast genoeg 
maakt. Anders zitten ze wel heel lekker vast in die pedalen, en dan ga je heerlijk als 
een poffertje richting de grond bij een stoplicht.. Wat zei ik nou over onafhankelijk 
vrouwen? ;)
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AGENDA

Oktober

8 - Eerste circuittraining @ gymzaal Tuindorp, Nolenslaan 33
10 – Herfsttoertocht over de Veluwe

13 – Eerste spinningtraining @ Olympos
13 – Licentiestapavond

16 – Algemene LedenVergadering (ALV) 18.00u @ Pnyx
21 – Bowlen @ Bison bowling
24 – Eerste zaterdagtraining

27 – Paul Bijkerk presentatie 20:30u @ Pnyx
27 -  Aansluitende borrel vanaf 21.30u @ Café Rex

November

24 – Maandelijkse borrel vanaf 21.30u @ Café Rex
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BB-DOET - Ivar Kraaijevanger

Op 18 september was het dan zo ver wij, 
Evelien Leon en Ik (Koen) hadden afge-
sproken bij Ivar. Bij Ivar aangekomen 
keken we onze ogen uit in het prachti-
ge pand uit 1660 waar hij samen woont 
met 10 huisgenoten. In de keuken waar 
het gezellig druk was met huisgenoten 
en bezoek van een huisgenoot die op 
het punt stond drie maanden op weg te 
gaan, was Ivar bezig met de bereiding 
van de maaltijd. 

Hij begeleide ons naar zijn kamer waar 
wij plaats namen aan zijn zelfgemaakte 
tafel van steigerhout en steigerbuizen. 
Dit was niet het enige wat hij zelf had 
gemaakt. Ook zijn bed en kast waren 
zelf gemaakt, maar dit moet natuur-
lijk ook wel als je een master Industrial 
Design doet. Verder stonden er overal 
kleine 3D-geprinte beeldjes die uit zijn 
eigen 3D-printer zijn gekomen. 

Toen Ivar met het eten binnen kwam 
nam hij een heerlijke geur mee uit de 
keuken. Hij had namelijk een heerlijke 
saus van linzen, worstjes en tomaat voor 
bij de gnocchi gemaakt. Na de eerste 
happen maakte Evelien de opmerking 
dat hij koken nog niet verleerd was. 

“Evelien en Ivar zijn oud huisge-
noten en dat leverde een aantal 
mooie anekdotes op over andere 
oud huisgenoten, waarvan het 
met de ene beter afliep dan met 
de andere” 

Na de smakelijke maaltijd werden we 
nog getrakteerd op koffie met sinaasap-
pellikeur en zelf gemaakte slagroom en 
daarna kregen we een rondleiding door 
het hele pand, wat naast een tweede 
keuken en grote achtertuin ook nog 
een enorme kelder bleek te hebben. 

“Die kelder is ook de plek waar 
Ivar zijn fietscarrière is begon-
nen, want hier vond hij namelijk 
zijn eerste racefiets”

Waarschijnlijk van een oud huisgenoot 
die hem ooit heeft laten staan. Na het 
opknappen van de racefiets ging hij 
samen met een vriend tochtjes maken. 
En toen heeft hij niet veel later besloten 
om lid te worden van De Domrenner. 
Tijdens het introkamp bleek naar eigen-
zeggen dat zijn fiets wel een beetje de 
beperkende factor was om harder te 
kunnen gaan. De mensen die zijn fiets 
kennen zullen dit kunnen beamen. 

Na de rondleiding en weer terug in Ivars 
kamer kwam hij nog met een aantal 
mooie verhalen. Eén daarvan ging over 
zijn reis naar Nieuw Zeeland, waar hij 
een half jaar is geweest. 

“Hij werd hier onder andere mid-
den in de nacht wakker doordat 
hij heen en weer werd geschud. De 
volgende dag bleek dat hij wak-
ker was geworden door een aard-
beving”

Naast aardbevingen zijn er ook nog een 
heleboel leuke dingen om te doen in 
Nieuw Zeeland. Zo vertelde hij Leon, 
die deze winter drie maanden naar 
Nieuw Zeeland gaat, dat het een super 
land is om te mountainbiken.

Toen de klok kwart over 10 aangaf heb-
ben wij onze spullen weer gepakt, want 
er stonden die avond nog meer acti-
viteiten gepland. De conclusie van de 
avond is dat de vereniging met Ivar er 
weer een gezellig en actief lid bij heeft 
die ook nog eens goed kan koken.

Zoals gebruikelijk voor elke editie van het buitenblad gaat de re-
dactie eten bij een Domrenner lid. Deze keer was het nieuwe lid 
Ivar Kraaijevanger de gelukkige.
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HET IMAGOPROBLEEM VAN WIELRENNEN - Evelien Bergman

Toen de Tour in Utrecht kwam waren er 
naast het enthousiasme ook veel nega-
tieve reacties zoals: “Lekker belasting-
geld verspillen aan een stel drugsver-
slaafden”. Vanwege dit “drugsgebruik”, 
worden wielrenners ook wel als vals-
spelers gezien. Hoe is het imago van 
wielrenners als valsspelers ontstaan en 
is dit terecht? In de Quest (nr. 1, 2015) is 
hier een artikel over te vinden. Ik zal hier 
in hoofdlijnen wat over vals spelende 
bekende wielrenners vertellen.

In 2013 werd bekend dat wielerheld 
Lance Amstrong er al jaren op los ging 
met diverse spuitjes en pilletjes. Dit tot 
genoegen van de wielerhaters (onder 
andere een paar van mijn vrienden), 
die het als bevestiging zagen dat wiel-
renners valsspelers waren (“Zie je wel 
Eef!!”). 

“Toch lijkt het geen verrassing te 
zijn dat er gesjoemeld wordt bij 
wielrennen, sterker nog, vroeger 
werd er ook al gebruik gemaakt 
van doping, dit werd zelfs als 
heel gewoon gezien en er werd 
openlijk over gesproken”

In de jaren ’20 vertelden de broers 
Pélissier bijvoorbeeld aan een jour-
nalist dat de Tour een ware hel was 
“Maar weet je hoe we dit volhou-
den? Kijk, dit is cocaïne voor in onze 
ogen, en dit is chloroform voor ons 
tandvlees. En wil je onze pillen zien? 
Om kort te zijn: wij rijden op dyna-
miet”. 

Hoewel het anno 2015 heel bizar klinkt 
deden de broers toen der tijd niks wat 
verboden was. Een spuitje hier en een 
pilletje daar werd gewoon gedoogd. 
Pas in de jaren ’60 kwam hier verande-
ring in en werden prestatiebevorderen-
de middelen verboden. 
 
De dopinggebruikers in de jaren ’20 
kunnen eigenlijk niet als valsspelers 
beschouwd worden, ze lijken dus braaf. 
Toch lijkt dit rooskleurige beeld over 
wielrenners in die tijd niet te kloppen: 
ze speelden namelijk al wel op andere 
manieren vals. 

“Eén van deze manieren was het 
zich laten voorttrekken door een 
auto, wielrenners haakten zich-
zelf bijvoorbeeld met een ijzer-
draad vast”

De tourwinnaar en wereldkampioen 
Speicher kwam in 1938 tijdens een 
etappe op een grote achterstand te lig-
gen, maar maakten op wonderbaarlijke 
wijze een snelle comeback. Hoe hij dit 
deed raad je al: hij liet zich in de Pyre-

Regelmatig word ik op Facebook getagd door vrienden bij film-
pjes met titels als “wielrenners zijn k*t”. In deze filmpjes is asoci-
aal gedrag van wielrenners te zien, bijvoorbeeld wielrenners die 
met z’n vieren naast elkaar op de autoweg fietsen en niet aan de 
kant gaan voor andere weggebruikers. Naast het feit dat wielren-
ners als “aso’s” gezien worden, worden ze ook gezien als drugs-
gebruikers.
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HET IMAGOPROBLEEM VAN WIELRENNEN

neeën voortrekken door een auto. Dit 
kon uiteraard niet ongestraft blijven, hij 
werd dan ook uit de Tour gebonjourd. 

Jammer, deze methodiek van vals spe-
len leidt dus niet tot de winst. Gelukkig 
waren er genoeg andere manieren te 
bedenken om vals te spelen. Eén van 
deze manieren was de gifbeker. In 1911 
dreigde Duboc de klassenleider Gar-
rigou in te halen. Dit leek Duboc goed 
af te gaan, hij had al snel voorsprong 
op de rest en hield dit aan. Totdat hij 
nabij het einde eens een goede slok uit 
zijn bidon nam. Hij begon zigzaggend 
te fietsen en lag al snel kotsend op de 
grond, weg winst. 
 
Als we nog dieper de Tourgeschiedenis 
in gaan blijkt dat zelfs bij de eerste Tour 
ooit al vals gespeeld werd. Zo reden er 
renners in de slipstream van volgauto’s 
(wat streng verboden was) en waren er 
zelfs wielrenners die stukken met de 
trein aflegden. 

Naast bananen en topografische kaar-
ten hadden wielrenners ook spoor-
boekjes in hun shirt zitten. Het parcours 
liep toen grotendeels langs spoorwe-
gen zodat controleurs de Tour makke-
lijk per trein konden volgen. Hier bleken 
de renners zelf alleen ook gebruik van 
te maken. Vanwege een onrealistisch 
gemiddelde bestond er een groot ver-
moeden dat veel wielrenners op deze 
manier vals speelden, echter werd dit 
nooit bewezen. 

Drie jaar later wel: drie renners (Car-
rère, Gauban en Gaston), die al geen 
hoogvliegers waren, kwamen aan op 
het treinperron in Dijon, waar ze tot 

hun grote schrik controleurs tegenkwa-
men. Helaas, poging tot tijd- en Tour 
winnen mislukt. 
 
Als je denkt dat het niet erger kan, de 
tweede tour in 1904 overtreft alles. 

“Naast het hangen aan auto’s en 
stukken afleggen met de trein 
hielpen de fans nu ook met vals 
spelen. Zo gooiden de fans spij-
kers voor de wielen van de con-
current van hun favoriet en be-
kogelden zij hen met stenen. Er 
werden zelfs knokploegen opge-
richt die met knuppels los gin-
gen op ploegen met renners”

Diverse renners werden beschuldigd 
van het mobiliseren van hun fans. Zo 
werd Payan er van verdacht supporters 
op te jutten tegen Garin, de winnaar 
van de eerste Tour. 
 
Na het lezen van het artikel in de Quest 
is mijn geloof in de onschuld van de 
wielrenner toch een beetje verdwe-
nen… Gifbekers, knokploegen, het lijkt 
wel maffia! Na een mini onderzoekje 
lijkt vals spelen toch een beetje in de 
aard van de wielrenner te zitten.. Ook 
clubkampioen Vincent geeft aan dat 
“vriendjes maken en met geld strooien” 
hem aan de winst geholpen hebben. 
Zal dit gedrag van kwaad naar erger 
gaan? 

LANCE ARMSTRONG, VAAK 
BESTEMPELD ALS GROOT-
STE VALSSPELER IN DE TOUR
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WIELRENRECEPT

Iedereen heeft zo zijn favoriete recept-
jes voor na, tijdens of voor het fietsen. 
Daarom leek het ons leuk om deze met 
elkaar te gaan delen! Heb jij dus nog 
een heerlijk receptje liggen deel deze 
dan met ons, denk aan je favoriete 
pasta of ultieme guilty pleasure taart, 
recepten kun je mailen naar redactie@
domrenner.nl

Kwarkbrood
 
Ingrediënten:
Basis kwarkbrood
- 150 gram havermoutmeel*
- 100 gram meel
- 250 gram magere kwark
- 1 ei
- 1 banaan
- 2 tl kaneel of speculaas-/koekkruiden
- 2 tl bakpoeder
- 1 snuf zout
- 1 el honing (eventueel; als je van wat 
meer zoet houdt, meer dan 1 eetlepel 
kan ook)

Toppings/vulling kwarkbrood**
- 1 peer (geschild en in blokjes)
- 30 gram noten (ongezouten, onge-
brand)
- 15 gram rozijnen

*vermaal havermout in je keukenma-
chine/staafmixer tot fijn meel
**Met de vulling kun je heel erg vari-
eren; denk aan stukjes appel, blauwe 
bessen, frambozen, cranberries etc. En 
als je het lekker vindt om je brood goed 
gevuld te hebben, door er dan gerust 
wat extra hoeveelheden in!

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 
graden.
2. Meng de banaan, het ei en 
de kwark in een keukenmachine goed 
door elkaar. Je kunt het ook met de 
hand doen. Prak de banaan dan goed 
met een vork en roer de kwark en het ei 
er door.
Als je het dus wat zoeter wilt, kun je nu 
de extra honing erbij doen.
3. Meng het havermoutmeel, het 
meel, het zout, bakpoeder en de kaneel 
in een beslagkom.
4. Voeg het kwarkmengsel hier 
aan toe en meng dit goed door elkaar. 
Ik deed dit met een mixer met deegha-
ken. Het kan ook met een grote spatel 
en/of met de hand. Het wordt een vrij 
stevig en taai deeg.
5. Roer tot slot de toppings (in dit 
geval peer, noten en rozijnen) met een 
lepel of spatel door het deeg.
6. Vet je bakblik in of bekleed het 
blik met bakpapier.
7. Schep het deeg in het bakblik 
en ‘duw’ het deeg goed aan in het blik.
8. Zet in de oven en bak gedu-
rende 45 minuten tot een mooie cake.
9. Altijd even tussendoor kijken 
of de bovenkant niet te donker wordt. 
Indien het te donker wordt, kun je het 
kwarkbrood afdekken met zilverfolie.
10. Laat afkoelen, snijd in plakjes 
en eetsmakelijk!

In dit Buitenblad is er weer een super lekker recept voor jullie!

KWARKBROOD EINDRESULTAAT
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WIELRENNEN EN JE STUDIE FYSIOTHERAPIE - Nienke Bakker

Dit maal is er weer een wielrennen en je studie! Nienke vertelt jul-
lie graag over haar studie fysiotherapie in relatie tot wielrennen.
Afgelopen woensdag heeft de Wit-Rus 
Vasil Kiryienka de individuele tijdrit op 
het WK tijdrijden op zijn naam weten 
te schrijven. Kiryienka is een rijder die 
uitkomt voor Team Sky en beschikt over 
een tweetal goed gevulde benen. 

Wie niet aan het WK tijdrijden begint 
maar wel de Tour wint is Chris Froome. 
Deze pezige magere kerel is een ploeg-
genoot van Kiryienka en wist in de tien-
de etappe van de Tour iedereen achter 
zich te houden na een rit van 166 km 
op de Col de Soudet. Deze twee helden 
hebben met elkaar gemeen dat ze alle-
bei knoerthard kunnen fietsen. Interes-
sant is dat zij dit niet allebei op dezelfde 
anier en discipline kunnen. Ik als stu-
dent fysiotherapie zie meer dan alleen 
dikke en dunne poten.

Tijdens de Tour viel mij op dat het voor 
Chris Froome geen uitzondering is om 
met een cadans van meer dan 100 om-
wentelingen per minuut te rijden. Vasil 
Kiryienka daarentegen staat bekend 
om het stoempen op de 
pedalen. 

Dit verschil in de manier 
waarop deze mannen 
fietsen is waarschijnlijk 
te wijten aan de samen-
stelling van spiervezel-
typen in de spieren van 
de verschillende ren-
ners.  Genetisch is bij de 
geboorte al voor een deel bepaald uit 
welke vezeltypen de spieren bestaan. 
Toch is ook de samenstelling van spier-
vezeltypen voor een gedeelte trainbaar. 

Chris Froome beschikt bijvoorbeeld 
over veel type I spiervezels. Deze spier-

vezels maken vooral gebruik van het 
aerobe systeem waardoor ze minder 
kracht leveren dan type II maar bijna 
niet vermoeibaar zijn. Vasil Kiryienka 
daarentegen heeft waarschijnlijk meer 
type II vezels, deze vezels bevatten veel 
glycogeen. Glycogeen kan heel snel 
omgezet worden in energie waardoor 
een spier heel snel en krachtig kan sa-
mentrekken. Dit type heeft wel meer 
moeite met het vrijmaken van nieuwe 
energie.

“Wat betreft verzuring heeft 
Froome het beter voor elkaar. De 
benen van Froome kunnen na-
melijk het lactaat (stofje wat 
zorgt voor verzuring) beter om-
zetten in energie. Kiryienka is 
hier minder goed in”

De type II vezels hebben een gro-
tere omvang waardoor de benen van 
Kiryienka er een stuk spectaculairder 
uitzien dan die van Froome. Stel nou 
dat Kiryienka ook graag een keer de 

tour wil rijden en het 
op wil nemen tegen 
zijn ploeggenoot in 
het algemeen klasse-
ment, dan wordt het 
theoretisch gezien las-
tig voor hem om meer 
type I vezels te krijgen. 
Type I vezels omzetten 
naar type II vezels blijkt 
makkelijker te gaan.

Bedenk dus of je een Kiryienka of een 
Froome wilt zijn voor je op je fiets stapt. 
Of lap gewoon alle theorieën aan je 
laars en wordt de nieuwe Dumoulin, die 
als tijdrijder  toch bijna alle klimmers in 
de Vuelta achter zich wist te houden.

VASIL KIRYIENKA



QUOTES

De verschillende kampen en wedstrijden hebben weer veel quotes 
opgeleverd voor het Buitenblad. We hebben er weer genoeg ont-
vangen, waarvoor dank! Keep it coming! 

Vinnie Wartaal: “Toerders hebben op hun CV een lijst met KOMmetjes, 
wielrenners hebben een palmares”

Vincent: “Het is meer dat ik er nooit over heb nagedacht dan dat ik 
dom ben ofzo”

Menno over zware intervaltrainingen: “Als je geen rust neemt tussen de 
intervallen door, wordt het gewoon een duurtraining”

Chiel: “Het leven is als een bos, rechtdoor kan nooit”

Matijn: “Nu mijn Tourpoule slecht gaat, begin ik weer een normale 
wielerfan te worden”

Papie in de tent met introkamp: “Kotsen lucht echt op”

Papie tegen Amy “Hee blik bier, waar ga je met dat meisje heen?!”

Dino: “Het leven is een training. Zelfs als je helemaal kapot gaat en 
verliest leer je er wat van”

Belle op het introkamp na het stappen: “Wil iemand mijn worst aflik-
ken?”

In deze editie van het Buitenblad een extra actie van Sport-
voeding Wielrennen!

De inhoud van het pakket is:
 
2 x OTE Energy Drink sachet a 43gr (keuze uit 
3 smaken)
1 x High5 Isogel (keuze uit 2 smaken)
1 x High5 Isogel Caffeine Citrus
6 x Maxim energierepen
 
Normale prijs =  €27,15 euro
Aanbieding voor Domrenner : €18,95
 
Als je een account aanmaakt op de website: 
www.sportvoedingwielrennen.nl (en daarna een 
email stuurt naar info@sportvoedingwielren-
nern.nl o.v.v. Lid Domrenner) ontvang je mini-
maal 15% korting op ons assortiment (op basis 
van de verkoopadviesprijs en excl.(voordeel-)pak-
ketten)

Daarnaast spaart je punten bij het plaatsen van 
bestellingen. Deze punten zijn weer geld waard 
in de vorm van korting. 
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