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Geachte leden en relaties, 

 

De laatste nieuwsbrief van wielervereniging TML Dommelstreek is al weer 

eventjes geleden. Graag willen we u maandelijks op de hoogte houden 

van alle ontwikkelingen binnen onze vereniging. De nieuwsbrief zal in een 

nieuwe stijl vorm krijgen. 

Zo kunt u lezen welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen het bestuur. U 

kunt iedere maand een update verwachten van een uitgewerkt 

beleidsplan van de vereniging en er zullen tal van activiteiten in de 

nieuwsbrief bekend worden gemaakt.  

 

Het bestuur van  

W.V TML Dommelstreek zal een flinke metamorfose ondergaan, omdat we 

van mening zijn dat in deze huidige tijd de zaken anders moeten. Er gaan 

zeer mooie ontwikkelingen plaatsvinden, die de club weer laat opbloeien.  

U zult hier meer van horen en we zullen u ook meer betrekken bij de 

besluiten die de club gaat nemen.  

De vereniging is van de leden en dat moeten we ook uitstralen. 

Wij hopen dat wij doormiddel van deze nieuwsbrief u kunnen 

enthousiasmeren. Wij gaan er in ieder geval hard  aan werken om  

W.V. TML Dommelstreek laten groeien tot een verenging die in de 

toekomst ook nog bestaansrecht heeft.  

Maar dit kunnen we niet zonder onze leden en relaties. Wij hopen dan ook 

van harte, dat we op uw steun en hulp kunnen rekenen. En misschien kunt 

u af en toe eens deel  nemen aan een activiteit. B.v. als vrijwilliger bij de 

Ronde van Geldrop. Of in het onderhoud van ons paviljoen en de 

wielerbaan. 

Wij zien u graag terug op en rondom de wielerbaan van W.V TML 

Dommelstreek 

 

Het bestuur van W.V TML Dommelstreek. 
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Woord van de voorzitter. 

 

 

We zitten ook op het 

web! 

Bezoek ons op: 
www.tmldommelstreek.nl 

of op facebook 
 

 

 

Met enige trots schrijf ik dit voorwoord in deze nieuwsbrief, die ik voor het 

eerst niet zelf in elkaar geknutseld heb. Wendy van Hoof heeft het maken 

van de nieuwsbrief op zich genomen, maar dat is niet het enige, er is nog 

meer versterking. Zo zijn er een aantal mensen van binnen TML 

Dommelstreek die graag taken willen overnemen of taken willen uitvoeren 

die nu blijven liggen. Daar ben ik heel blij mee. Zoals het er nu naar uitziet 

gaan we vanaf 12 april, wanneer we onze algemene leden vergadering 

houden, weer met een voltallig bestuur aan de slag om te werken aan een 

vereniging met toekomst -perspectief. Er wordt al gewerkt aan een nieuw 

beleidsplan zodat ons doel helder wordt en de weg daar naar toe een 

uitgestippeld pad. 

Graag nodig ik iedereen, die deze nieuwsbrief leest, uit om op 15 maart 

naar onze verenigingspresentatie te komen, waar ik jullie graag de 

kandidaten voor ons nieuwe bestuur aan u voorstel. Na het vertrek van 

Christ als voorzitter ben ik gevraagd om op te treden als voorzitter. Ik heb 

toen gezegd dat ik tot de leden vergadering wel op de winkel zou passen, 

maar nu het ons gelukt is om mensen bijeen te brengen die zich ook willen 

inzetten voor de club ben ik bereid het voorzitterschap voort te zetten en 

samen te bouwen aan een vereniging om trots op te zijn. 

Er is veel mogelijk als we samen de schouders eronder zetten en met de 

juiste contacten kunnen we veel voor elkaar krijgen. Ik spreek jullie graag op 

onze verenigingspresentatie. 

 

Marc de Groof 

Interim Voorzitten 

Regionale W.V. TML Dommelstreek. 

 

http://www.tmldommelstreek.nl/
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Verenigingspresentatie 
 

Open dag jeugd zaterdag 1 april 2017 
 

 
 

 

 

Wielergezegdes: 
 
“Koffiemolentje 
draaien”. 
 
 

Met een zeer kleine 
versnelling rijden. 

Opendag W.V TML 

Dommelstreek: 

 

Zaterdag 1 april 2017 

13.00 – 16.00 uur. 

Op woensdag 15-03-2017 wordt bij Van 

Zelst, de hoofdsponsor van W.V. TML 

Dommelstreek onze verenigingspresentatie 

gehouden. U bent van harte welkom vanaf 

19.15 uur. Het adres is Looyenbeemd 1 te 

Eindhoven. Het zal een gezellige avond 

worden. Waarin sponsors en renners elkaar 

beter leren kennen.  

Op zaterdag 01 april 2017 zal op en rondom de wielerbaan van W.V. 

TML     Dommelstreek onze jaarlijkse open dag plaatsvinden.  

Doormiddel van flyers en social media gaan wij hier bekendheid 

aan geven. De jeugdleden krijgen ieder een aantal flyers die ze op 

school uit mogen delen of mogen verspreiden in hun woonplaats. 

B.v bij de supermarkt of bibliotheek.  

Er is in september al bekendheid aan gegeven middels het boekje 

van Sjors Sportief. Dit is een initiatief om schoolkinderen bekend te 

laten maken met verschillende sporten. Omdat dit in september al 

uitgedeeld is gaan wij er in maart nogmaals bekendheid aan 

geven. 

Het wordt een leuke en interessante dag. 

Om deze dag te realiseren zouden wij het fijn vinden dat er hulp 

komt van de ouders en-/of opa’s en oma’s of begeleiders. U kunt 

zich aanmelden bij  de contactpersoon. 

Contactpersoon Regionale W.V TML Dommelstreek: 

Denise de Groof 

http://tmldommelstreek.nl     

jeugd@tmldommelstreek.nl 

telnr: 06-22752037 
 

http://tmldommelstreek.nl/
mailto:jeugd@tmldommelstreek.nl
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Cursus wielertrainer 1 
 

 

 

Sponsors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment hebben wij een aantal vaste sponsoren waar wij erg blij mee mogen zijn.  

Daarom zullen wij in de komende nieuwsbrieven kort nog eens de sponsoren aan u 

voorstellen.  

Van Zelst totaalleverancier voor werk en horeca is onze hoofdsponsor. 

Van Zelst is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het leveren van professionele koffie –en 

theeapparatuur aan bedrijven, horeca en instellingen. 

Van Zelst is erkend dealer van o.a. Douwe Egberts en Nescafé. Het zorgt voor de beste 

automaten, producten, toebehoren en service, zodat de klant een optimale kwaliteit en 

rendement uit de automaatvoorziening kan halen.  

Van Zelst is de shirtsponsor van regionale wielervereniging TML Dommelstreek. 

 

Ook Heerings tweewielercentrum een van de hoofdsponsors. 

Heerings tweewielercentrum is gelegen aan de Moreelselaan te Eindhoven in stadsdeel 

Stratum. Als sinds 1917 een begrip in de regio. Door jarenlange ervaring en kennis zijn ze 

specialist in het op maat bouwen van de racefiets en het adviseren van complete fietsen, 

onderdelen en accessoires. 

Ook voor reparaties bent u aan het juiste adres bij Heerings tweewielercentrum. Ook voor 

fietsen verhuur en tandemverhuur bent u bij Heerings tweewielercentrum aan het juiste 

adres. 
 

Enige tijd geleden kwam de vraag of er geïnteresseerde waren voor de cursus wielertrainer 

1. Als club willen wij begeleiders hebben om onze kinderen zo goed mogelijk te kunnen 

begeleiden tijdens het sporten.De cursus wordt gegeven in ons paviljoen op de vernoemde 

data: Theorieles 1 t/3 op maandagen 27maart 2017 t/m 10 april 2017 van 20.00-21.30. 

Praktijkles op zaterdag 22 april van 09.00 uur – 10.30 uur. Er is nog plaats voor enkele 

cursisten, geef je dus snel op via onze website: http://www.tmldommelstreek.nl/aanmelden-cursus-

wielertrainer-1/. Voor diegene die meer willen weten, kijk even op de website: 

http://www.wieleracademie.nl/Opleidingen/Niveau1.aspx. Jeugd begeleider.  

Met vriendelijke groet, 

Mike van Leenders 

mikevanleenders@outlook.com 
 

 

http://www.tmldommelstreek.nl/aanmelden-cursus-wielertrainer-1/
http://www.tmldommelstreek.nl/aanmelden-cursus-wielertrainer-1/
http://www.wieleracademie.nl/Opleidingen/Niveau1.aspx.%20Jeugd%20begeleider.
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Beleidsplan 
 

 

 Ronde van Geldrop 
 

Op dit moment zijn wij als bestuur hard bezig om 

de regionale wielervereniging TML Dommelstreek 

een nieuwe koers te laten varen. Met het ruim 

aanbod van jeugdleden en doorstromers naar 

nieuwelingen, junioren en elite/beloften zijn wij van 

mening dat het bestuur anders zal moeten 

functioneren.  

We willen voorkomen dat we binnen enkele jaren 

wederom zouden moeten fuseren met andere 

wielerverenigingen. Hoe dit verder ingevuld gaat 

worden en wat verder uit dit beleidsplan naar 

voren komt kunt u vernemen op de algemene 

ledenvergadering in april van dit jaar. Wij willen u 

als bestuur van harte uitnodigen om onze visie en 

uw ideeën hierover te bespreken. 

 

 

Woensdag 15-03-2017:   

Clubpresentatie: Kantoor Hoofdsponsor Van Zelst 

19.15 uur, Looyenbeemd 1 te Eindhoven 

 

Dinsdag 28-03-2017: start  avond wegtraining 

 

Zaterdag 01-04-2017: Opendag Jeugd  

 

 
 

De op een na laatste wintertraining was een 

training met veel sneeuwpret. Een spannend 

sneeuwballen gevecht en een mooie 

sneeuwpop met echte clubkleding aan. Op 

naar het wegseizoen. 

Op zondag 30 april 2017 wordt de jaarlijkse 

ronde van Geldrop gehouden. Het was nog 

even spannend of deze door kon gaan. In het 

centrum van Geldrop zou namelijk de Korte 

Kerkstraat opengebroken zijn en zouden we uit 

moeten wijken naar een andere locatie. Dit is nu 

niet het geval en blijft de Ronde dit jaar nog in 

het centrum. Vanaf 2018 zal dit niet meer 

mogelijk zijn en moeten we echter zoeken naar 

een alternatief. De commissie Ronde van 

Geldrop gaat hier samen met het bestuur na de 

editie van 2017 hard mee aan de slag. 

Waarschijnlijk komen we volgende jaar met een 

zeer mooi alternatief. Mocht u zich als vrijwilliger 

op willen geven bij de ronde van Geldrop dan 

mag u dat zeker doen. Alle hulp is welkom. U 

mag zich opgeven via de site: 

http://www.tmldommelstreek.nl/ronde-van-

geldrop-vrijwilligers-gezocht/  

 

mailto:via
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Trainingsweekend Valkenburg en omstreken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Het weekend van 4 en 5 maart heeft weer het jaarlijkse trainingsweekend plaats gevonden. 

Het was mooi lente weer in Valkenburg en omstreken. Vergezeld door de trainers en de trouwe 

begeleiders hebben de renners weer flink wat kilometers gemaakt. 

Na afloop van de gefietste kilometers stond er voor de renners een lekker diner klaar, zoals 

schnitzel, frites en een lekker toetje. 

Op zondag 5 maart hebben de jeugdrenners van categorie 5, 6  en 7 van TML Dommelstreek 

zich in Valkenburg bij de oudere renners aangesloten en zijn toen vertrokken voor een 

gezamenlijke training. De jeugd heeft geweldig goed gefietst met heel wat klimkilometers in de 

benen. Dit belooft wat voor de komende wedstrijden! 

Bij Hotel Huis ter Geul heeft iedereen heerlijk kunnen douchen en hebben we samen gegeten. 

Wat een geweldige dag was dit. Wat een geweldig weekend. De foto’s spreken voor zich. 

Iedereen bedankt die dit weekend mogelijk heeft gemaakt. Renners, een applaus voor jezelf!! 
 


