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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden en relaties,  

 

Zo nét aan het begin van de zomervakantie, een mooi moment 

om een nieuwsbrief uit te brengen. Bij de nieuwsbladen is het kom-

kommertijd, nog niet iedereen is op vakantie, overdag misschien 

wel te warm om buiten te zitten of om het favoriete fietsrondje af 

te leggen...dus het lezen van een nieuwsbrief is een fijne afwisse-

ling voor het ‘gewone’ dagritme. De vorige nieuwsbrief is alweer 

van een tijdje geleden. Er is weer heel wat gebeurd de afgelopen 

maanden; trainingsweekend in Valkenburg, de ploegenpresenta-

tie bij onze sponsor van Zelst, de Open Dag, verschillende wedstrij-

den, waaronder onze eigen rondes (op de weg en op het baan-

tje), de selectiewedstrijden voor het NK, het NK zelf, de jeugd is op 

kamp geweest, er zijn veel trainingen afgewerkt, door zowel jeugd, 

nieuwelingen, junioren als volwassenen.  Er komen ook nog de no-

dige evenementen aan. In deze nieuwsbrief lezen jullie er meer 

over.   

In deze nieuwsbrief treffen jullie een aantal nieuwe rubrieken aan. 

Ik zal er nog niet teveel over los laten, laat je verrassen. Wat wel 

vermeldenswaardig is, is de groei van de jeugdafdeling. We heb-

ben de afgelopen maanden weer verschillende nieuwe jeugdle-

den mogen inschrijven bij onze club. Fijn dat er nu ook een aantal 

ouders de cursus WielerTrainer 1 met succes heeft afgerond; de 

grote groep met jeugdrenners kan nu gemakkelijker opgesplitst 

worden. Zo kunnen de renners met leeftijdsgenoten trainen en de 

oefeningen doen die voor hen het best passend zijn, stukje maat-

werk dus. Er gaan vier ouders ook nog door met WielerTrainer 2; 

Bas Metten en Mark Braspenning gaan zich verder kwalificeren als 

wegtrainers en Mike van Leenders en Willem van Hoof als veld-/

MTB-trainers.  

Mochten jullie een bijdrage willen leveren aan de volgende 

nieuwsbrief, schroom je niet en stuur je bijdrage aan nieuws-

brief@tmldommelstreek.nl. Alvast dank!  

Ik wens jullie veel leesplezier en een fijne vakantie.  

 



 
Afgelopen evenementen 

Op zondag kwamen er renners bij van categorie 5, 6 en 7. Ook zij mochten alvast proeven aan 

de Limburgse heuvels. Onder begeleiding van de motards hebben de renners genoten van én 

flink getraind in het mooie Limburgse landschap. Op zondag was er een afsluiting met een 

pastaparty, altijd een succes na een flinke inspanning. Een geslaagd weekend, mede dankzij 

de geweldige inzet van onze TML-ers!  

TML is te vinden op  

internet: 

www.tmldommelstreek.n

TML is ook te vinden op 

facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Trainingsweekend in Valkenburg - 4 en 5 maart 2017 

Op zaterdag begon het trainingsweekend 

voor ‘de groten’, een aantal volwassenen, 

de junioren en de nieuwelingen. Er zijn flink 

wat heuvels beklommen en dus de nodige 

hoogtemeters gemaakt.  

Ploegenpresentatie - 15 maart 2017  

Op 15 maart waren alle leden welkom bij onze hoofdsponsor van Zelst. Onder het genot 

van een heerlijk kopje koffie en wat lekkers kon iedereen kennis nemen van de doelstellin-

gen van de renners dit jaar, van het deelnemen aan een pannenkoekrace tot het winnen 

van een ‘echte’ wedstrijd. Rini Verberne is gehuldigd deze avond, nog gefeliciteerd! 



 
Afgelopen evenementen 

Open Dag - 1 april 2017 

De Open Dag is zeer succesvol geweest. Er waren op een gege-

ven moment wel 50 kinderen aan het fietsen op de baan. Voor-

al de wipwap en het wedstrijdje fietsen was populair. TML heeft 

zich weer van een goede kant laten zien!  

(Jeugd)ronde van Geldrop - 3 en 4 juni  

Op zaterdag 3 juni heeft TML een Dikke Bandenrace georganiseerd. Helaas waren er maar 

2 deelnemers. Voor een volgende keer eens kijken hoe we de promotie gaan aanpakken! 

Maar, de deelnemers hebben genoten van hun wedstrijd. Op zaterdagavond was het de 

beurt aan de dames, eerst de nieuwelingen meisjes en daarna de junioren vrouwen. Met 

Bas als ronde mister wilde al die meiden wel op het podium komen!  

Zondagochtend was onze jeugd aan de beurt. Cas en Kai hadden er weer veel zin in. Ze 

gingen erg hard van start en kwamen in een kopgroep van vier te zitten. Kai heeft een aan-

tal keer een gaatje weten te dichten, er mocht niemand de kopgroep verlaten! Cas hield de 

kopgroep ook goed in de gaten en heeft het nodige werk verzet. In de sprint reed Kai naar 

een podiumplek, Cas viel net buiten de prijzen. In categorie 2 stonden drie TML-ers aan de 

start. De wedstrijd ging meteen op de wagen, al snel ontstond er een kopgroep. Eva zat er 

wéér bij. Tijdens de wedstrijd is ze een paar keer in de kopgroep naar voren geschoven. Job 

en Rens hebben een tijdje samen gekoerst en wisten een andere renner ‘in te rekenen’. 

Zowel Eva, Job als Rens hebben kunnen sprinten voor een zo goed mogelijke klassering. 

Pim was daarna aan de beurt. De eerste ronde ging erg hard. Pim kon goed aansluiten bij 

de kopgroep. Tijdens de wedstrijd zakte hij uit de kopgroep en wist aan te sluiten bij een 

andere renner. Ze hebben goed samen kunnen werken en hebben het tempo zo hoog mo-

gelijk gehouden. Dirk en Ramón hadden zin in hun wedstrijd in categorie 5. Ramón ging 

meteen op kop rijden! Het bleef de hele wedstrijd één grote groep. Regelmatig werd er 

gedemarreerd, maar telkens werden de aanvallers teruggehaald. De TML-kleuren waren 

goed te zien in de kopgroep, er is door de jongens aanvallend gefietst. Een eindsprint met 

de wind op kop valt alleen niet mee...Bas heeft een heel goede wedstrijd gereden. Bas 

heeft bijna de hele wedstrijd een mooie 9e positie vast weten te houden en het gemiddel-

de tempo ging de laatste vier rondes alleen maar omhoog. De wedstrijd had best langer 

mogen duren!  

Al met al hele mooie wedstrijden gezien en dat met een lekker Pinksterzonnetje. Bedankt 

ronde miss Charley, ook voor je hulp bij de loterij. Verder een welgemeend dank aan alle 

vrijwilligers voor de hulp en de gezelligheid!  

Uitslag 4 juni  - Geldrop 

Kai van Hoof     3 

Cas Metten     4 

Eva van Beek    9 

Rens Braspenning 15 

Job van Iersel  17 

Pim van Leenders 13 

Ramón Setz    6 

Dirk de Groof  18 

Bas de Groof     9 



Afgelopen evenementen 
 

Ronde van Geldrop - 30 april 2017 

Met een grote groep vrijwilligers werd  vanaf 8.00  uur het parcours opgebouwd. De bouwers 

hadden geen rekening gehouden met de wind die in de loop van de dag op kwam zetten; 

meerdere hekken met reclamedoeken vielen tijdens de koers om. Gelukkig zijn er geen val-

partijen door ontstaan. Bij de nieuwelingen stonden Pieter en Thijs aan de start. Pieter ging 

vroeg in de wedstrijd met een ontsnapping mee. Het aanvallend rijden werd beloond met een 

mooie tweede plek. Thijs bleef knokken om in de achtervol-

gende groep te kunnen blijven. Ook Thijs werd voor zijn in-

spanning beloond, een knappe 27e plek was het resultaat.  

Na de nieuwelingen was het de beurt aan de junioren. Dani en 

Joris mochten gaan koersen. Dani moest vanwege ziekte na 

een paar rondes uitstappen. Joris heeft veel werk verzet in het 

groepje waar hij deel van uitmaakte. Dit groepje is gedubbeld; Joris heeft zijn wedstrijd uitge-

reden, maar heeft helaas toch DNF achter zijn naam gekregen.  

Bij de amateurs stonden 5 TML-ers aan de start. Na een paar rondes waren er al 3 uitgestapt; 

Thijs was nog in een slechte conditie, Floris was ziek en voor Jeroen van G. ging het nét iets te 

hard. Jeroen R. draaide goed mee in het peloton. Mark reed zijn eerste amateurwedstrijd. De 

licentie was net op tijd binnen. Knap uitgereden!  

De sponsoren waren te gast bij het Heerenhuijs 23 in Geldrop. De wedstrijden waren in een 

VIP-ruimte ‘op hoogte’ te volgen door de sponsoren.  

Een mooie dag met mooie wedstrijden, met dank aan onze renners en vrijwilligers!  

Nieuwelingen   

Pieter de Groof       2 

Thijs van Beek    27 

Junioren  

Joris de Mönnink DNF 

Dani Dekkers  DNF 

Amateurs  

Jeroen Rebel     22 

Mark Braspenning   39 

Floris Pennings DNF 

Jeroen van Gennip DNF 

Thijs vd Heijden DNF 

Jeugdkamp - 23, 24 en 25 juni 2017 

Op vrijdagavond begon het kamp voor de jeugd met een dropping. Een grote bus stond 

klaar om de kinderen weg te brengen. Na een flinke wandeling was er voor iedereen soep. 

Slapen in het clubhuis is natuurlijk heel bijzonder. Niet iedereen was even snel in 

slaap...Zaterdag stond er een toertocht op het programma, gepicknickt op de hei, rondje 

Mierlo meerdere keren in groepjes gefietst. In de middag is er op het baantje nog een ploe-

gentijdrit en een slakkenrace gefietst. Ook is er natuurlijk voldoende tijd geweest voor spel-

letjes (voetbal, weerwolven en hallie gallie). Op zondag was er nog een individuele tijdrit. 

Met een echte tijdrithelm en een start met de voeten al vast in de pedalen; dat kan niet 

anders dan hard gaan! In een clubhuis hoort natuurlijk ook een pubquiz; vragen over wiel-

rennen (uiteraard), maar ook over K3, Bruno Mars en dinosaurussen...Na het poetsen van 

de fietsen was er nog een echte uitreiking; iedereen kreeg een certificaat met de behaalde 

tijden. Al met al een geslaagd weekend, de kinderen (en de vrijwilligers) hebben genoten!  



 
NK diverse categorieën 

NK weg jeugd Amersfoort - 10 juni  

Uitslag 10 juni -

Amersfoort  

Kai van Hoof     3 

Cas Metten     4 

Eva van Beek  28 

Ramón Setz  30 

Wat een spanning en sensatie! Vier jeugdrenners van TML Dommelstreek wisten zich te 

kwalificeren voor het NK Jeugdwielrennen. Vol verwachting trokken de renners met hun 

ouders én veel TML-supporters erheen om daar een weekend door te brengen, dat geheel 

in het teken van het NK stond.  Ramón was om 9 uur als eerste aan de beurt. Als categorie-5 

renner mocht hij het grote parcours van 2 kilometer 10 keer afleggen. Het parcours was 

mooi en anders dan wij in Brabant gewend zijn, de Galgenberg moest bedwongen worden. 

De start verliep niet helemaal goed, hij kon maar net in de kopgroep aansluiten. Achterin 

wisselde het tempo veel, daardoor moest hij de groep laten gaan. Ramón zat in een groepje 

dat naar zijn eigen zeggen nét iets te langzaam ging. Maar tijdens de eindsprint bergop 

heeft hij zijn slag geslagen, hij kwam als eerste van zijn groepje over de finish. Later was het 

de beurt aan Eva. Zij mocht een kleiner parcours van 1 kilometer afleggen. Eva zat er in het 

begin goed bij, ze kon de kopgroep goed volgen. Verder in de koers raakte Eva de aanslui-

ting kwijt, het schakelen ging niet goed en de ketting liep eraf. Maar, het bleef er energiek 

uitzien en bij elke beklimming ging Eva op de trappers staan om het tempo erin te houden. 

De finish was ook voor Eva helemaal bovenop de berg. En toen waren Kai en Cas aan de 

beurt. Bij deze jongste categorie was er geen kopgroep, maar Kai en Cas bleven goed bij 

elkaar. Na de eerste ronde reden ze tussen plaats 10 en 15. Bij de tweede doorkomst had-

den ze positie 3 en 4 te pakken en deze hebben ze niet meer afgestaan! Mooie podiumplek-

ken dus voor deze 2 grote mannen!  

Wat een prestaties hebben onze TML-renners neergezet en wat een geweldig weekend 

hebben de ouders én de andere supporters beleefd. Hopelijk doen er volgend jaar meer 

TML-renners mee aan het NK in Steenbergen!  

NK masters Apeldoorn - 11 juni  

Het Nederlands Kampioenschap wielrennen op de weg voor masters in Apeldoorn 

bleek  een geschikte arena voor aanvalslustige kampioenen. De vier verreden wedstrij-

den kenden geen van allen een massasprint, hoewel het parcours verscholen lag in de 

bossen en de wind daardoor geen factor van betekenis leek te worden. Direct in de 

eerste titelstrijd – die voor de masters 40+ – wist in de slotfase een kopgroep van 

twaalf weg te rijden. Jeroen zat daarbij en heeft een zeer verdienstelijke 10e plaats 

behaald!  

Uitslag 17 juni –

Montferland 

Pieter de Groof 54 

NK nieuwelingen Montferland- 17 juni  

Om 13.15 uur gingen de nieuwelingen van start. In de eerste ronde al direct een val-

partij, waardoor de wedstrijd 10 minuten werd stilgelegd. Na iedere doorkomst zat 

Pieter mooi in de kopgroep. Toch spannend, de (vijf) rondes waren ruim 16 kilometer; 

je hebt dan geen idee hoe het verloop van de koers is! Vanwege hinder van minder 

ervaren klimmers tijdens de finish bergop heeft Pieter niet het tempo kunnen rijden 

wat hij had gewild. Hij was dan ook niet tevreden met zijn 54e plaats. Volgend jaar 

weer een vlakke koers misschien??  

Uitslag 11 juni -

Apeldoorn  

Jeroen Rebel   10 

NK Elite mannen zonder contract - 18 juni  

Hans Dekkers, zoon van jeugdtrainer Peter Dekkers, én lid van TML Dommelstreek 

heeft is Nederlands kampioen geworden! Hij wist in de sprint iedereen zijn hielen te 

laten zien en mag een jaar lang in het rood-wit-blauw rijden.  

Uitslag 18 juni –

Montferland 

Hans Dekkers    1 



 

Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Jeugdronde van Nieuwkuijk - 19 maart  

Cas Metten      8 

Eva van Beek   12 

Rens Braspenning  18 

Pim van Leenders  21 

Ramón Setz   17 

Dirk de Groof   38 

Bas de Groof    45 

Uitslagen jeugd  

Jeugdronde van Dommelen - 26 maart  

Cas Metten      6 

Eva van Beek   18 

Rens Braspenning  28 

Pim van Leenders  22 

Ramón Setz   10 

Dirk de Groof   31 

Bas de Groof    38 

Jeugdwedstrijd Tilburg - 2 april   

Cas Metten      3 

Eva van Beek   13 

Rens Braspenning  16 

Job van Iersel   21 

Pim van Leenders  15 

Ramón Setz     4 

Dirk de Groof   18 

Bas de Groof    22 

Wielerweekend van Kessel - 9 april   

Cas Metten      4 

Rens Braspenning  16 

Jeugdwedstrijd van Lieshout - 16`april   

Kai van Hoof     5 

Cas Metten    11 

Eva van Beek   23 

Job van Iersel   28 

Pim van Leenders  25 

Ramón Setz   10 

Dirk de Groof   41 

Bas de Groof    32 

DK Zuid-West NL Oosterhout - 23 april   

Rens Braspenning  17 

Ramón Setz     7 

Mini acht van Chaam - 27 april   

Cas Metten      9 

Ramón Setz   10 

Hel van Netersel - 7 mei   

Cas Metten      3 

Eva van Beek   18 

Rens Braspenning  20 

Job van Iersel   23 

Pim van Leenders  12 

Ramón Setz   13 

Wielerronde van Uden - 14 mei  

Cas Metten      4 

Kai van Hoof     6 

Eva van Beek   12 

Rens Braspenning  19 

Pim van Leenders  23 

Ramón Setz   10 

Dirk de Groof   33 

Bas de Groof    37 

Jeugdronde van Brakel - 20 mei  

Cas Metten      3 

Eva van Beek   11 

Job van Iersel   18 

Rens Braspenning  19 

Pim van Leenders  13 

Ramón Setz     4 

Dirk de Groof   11 

Bas de Groof    22 

Jeugdronde van Schijndel - 25 mei  

Cas Metten      4 

Kai van Hoof     6 

Rens Braspenning  26 

Job van Iersel   27 

Pim van Leenders  22 

Ramón Setz     7 

Dirk de Groof   27 

Bas de Groof    27 



UitUitslagen nieuwelin-

gen 

Uitslagen KNWU-wedstrijden Uitslagen jeugd  
 

Uitslagen jeugd  Jeugd- en nieuwelingenronde  

St. Michielsgestel - 28 mei   

Cas Metten      4 

Kai van Hoof     5 

Eva van Beek   13 

Rens Braspenning  16 

Ramón Setz     7 

Dirk de Groof   25 

Bas de Groof    19 

Baanomnium Helmond - 5 juni  

Cas Metten      4 

Rens Braspenning  10 

Ramón Setz     5 

Uitslagen nieuwelingen  Jeugdronde van Dommelen - 26 maart  

Pieter de Groof      2 

Thijs van Beek   20  

Ruben van Wijk  37 

Ronde van Woensdrecht - 19 maart  

Pieter de Groof      12 

Thijs van Beek   DNF  

Wielerronde van Oploo - 2 april   

Pieter de Groof      10 

Thijs van Beek     21 

Ruben van Wijk     36 

Grote ronde van Gerwen - 17 april   

Pieter de Groof      25 

Thijs van Beek     66 

Ruben van Wijk     74 

Kasseiencriterium Eijsden - 23 april   

Pieter de Groof      28 

Thijs van Beek     44 

Omloop der Kempen - 20 mei  

Pieter de Groof        4 

Thijs van Beek     27 

Ruben van Wijk     32 Ronde van Lieshout - 21 mei   

Pieter de Groof        1 

Thijs van Beek     15 

Ruben van Wijk     26 

Wielerronde van Maren-Kessel - 25 mei  

Pieter de Groof        5 

Wielerronde van St-Michielsgestel -  

28 mei  

Pieter de Groof        5 

Thijs van Beek    21 

Kersenronde Mierlo - 5 juni  

Pieter de Groof        5 

Thijs van Beek    45 

Ruben van Wijk   DNF 

Wielerweekend Buchten - 17 juni  

Thijs van Beek    16 

Ruben van Wijk     28 

Afwachtingswedstrijden Bladel - 24 juni  

Pieter de Groof      14 

Ruben van Wijk   DNF 



 
Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Wielerronde van Oploo - 2 april   

Jeroen Rebel (amateurs)      55 

Floris Pennings (amateurs)    DNF 

Uitslagen elite, beloften, 

amateurs, funklasse 

Uitslagen junioren Grote ronde van Gerwen - 17 april   

Joris de Mönnink  DNF 

Dani Dekkers   DNF 

Ronde van Lieshout - 21 mei   

Joris de Mönnink  DNF 

Wielerronde van Maren-Kessel - 25 mei   

Joris de Mönnink   48 

Kersenronde Mierlo - 5 juni   

Joris de Mönnink  DNF 

Omloop der Zevenheuvelen - 9 juni  

Joris de Mönnink  DNF 

Bergomloop Simpelveld - 16 juni   

Joris de Mönnink  DNF 

Wielerronde van Uden -  14 mei 

Mark Braspenning (amateurs)    36 

Jeroen Rebel (amateurs)         DNF 

Omloop der Kempen - 20 mei   

Paul Dekkers (funklasse)     15 

Jeroen Rebel  (amateurs)     25 

Dirk van Schalen (elite)  DNF 

Wielerronde van Riethoven - 19 juni   

Paul Dekkers (funklasse)        5 

Kermisronde van Luijksgestel - 26 juni  

Paul Dekkers (funklasse)       9 

Ronde van Waddinxveen - 17 april  

Jeroen van Gennip (amateurs)   DNF 

Kersenronde Mierlo - 5 juni   

Jeroen van Gennip (amateurs)   DNF 

Aqua service tour - 19 maart   

Jeroen Rebel  (amateurs)     52 

Floris Pennings (amateurs)     63 

Kermisronde van Westerhoven - 27 mei   

Jeroen Rebel (amateurs)    13 

Dirk van Schalen (elite) DNF 

RK Zuid Wernhout - 5 juni   

Jeroen Rebel (masters 40+)     9 

NL Cup Berlicum -  19 maart  

Dirk van Schalen (elite)        DNF 

Ronde van Gerwen - 17 april  

Dirk van Schalen (elite)      31 

Derde uit de regio Zuid!  



 Uitslagen KNWU-wedstrijden en meer 

Uitslagen Jan-Willem 

Kamphof 

Jan-Willem rijdt zoveel wedstrijden, dat zijn uitslagen apart worden vermeld! Goed gewerkt 

Jan-Willem ...en dan zijn dit alleen nog maar de wedstrijden tot 

juli. Hij heeft ook niet voor niets de pers gehaald en de Ties  

Verhagen doorzettersprijs gewonnen! 

Aqua Service Tour Heeswijk-Dinther DNF 

Ronde van Lexmond      55 

Ronde van Oud-Gastel   DNF 

Ronde van Gerwen      40 

Omloop van Hierden      74 

Profronde van Made    DNF 

Grote ronde van ‘s-Gravendeel     56 

Omloop der Kempen    DNF 

Wielerronde van Maren-Kessel     54 

Kermisronde van Westerhoven     20 

RK Zuid     DNF  

Wielerronde van Numansdorp    44 

Ronde van Elden      65 

Wielerronde van Riethoven     33 

Afwachtingswedstrijden Bladel     30 

Kermisronde van Luijksgestel   DNF 

Ronde van Honselersdijk      43 

Wielrengrappen!  

Welke wielrenner lijkt altijd nét een versnelling zwaarder te kunnen trappen dan zijn te-

genstanders?  

 Antwoord = Chris Vroem 

Een man rent een fietsenwinkel binnen en vraagt: ,,Mag ik even bellen?´´ ,,Ga uw gang,´´ 

zegt de winkelier. ,,Er staan hier fietsen genoeg. 

Een wereldkampioen boksen gaat op de fiets naar de bioscoop. Omdat daar altijd fietsen 

worden gestolen, hangt hij een bordje aan zijn fiets met: "Niet stelen, want an-

ders.....wereldkampioen boksen." Na de film blijkt toch zijn fiets te zijn gestolen. Er ligt 

een bordje met: "Achtervolgen heeft geen zin.....wereldkampioen wielrennen" 

Aankomende evenementen 

20 augustus   Ronde van Nuenen 

9 september  Vrijwilligersavond (onder voorbehoud) 

14 september Vertrek Bayeux-gangers  

18 september Défilé (grens - Eindhoven)  

Voor de Ronde van Nuenen zijn er nog wel wat plekjes vrij voor deelnemers! Maak daar 

waar mogelijk reclame voor deze mooie ronde. Een wedstrijd is toch het mooist als er een 

goede bezetting is.  



Ledenweetjes  

Nieuwe leden 

Jeugd  

Naam     Lid vanaf 

Julian Warmink   7 maart 2017 

Jasmijn Burgers   6 april 2017 

Thobias Burgers   6 april 2017 

Coenraad Koster   6 april 2017 

Jochem Eenennaam 11 april 2017 

Rens Schmitt  11 april 2017 

Frank Aben   18 april 2017 

Mees Werst  27 april 2017 

Sem van Rooij   8 mei 2017 

Bestuur 

Naam      Lid vanaf 

Wendy van Hoof    1 maart 2017 

Diana Braspenning    1 april 2017 

Mike van Leenders (WT 1)   1 april 2017 

Amateurs 

Naam       Lid vanaf 

Mark Braspenning (WT 1)    1 maart 2017 

Lid (WT 1) 

Naam       Lid vanaf 

Willem van Hoof    1 maart 2017 

Bas Metten     1 maart 2017 

Frans Sanders     1 maart 2017 

Wim Setz     1 maart 2017 

Elise Swinkels     1 maart 2017 

Johan van Summeren  27 maart 2017 

Junior 

Naam      Lid vanaf 

Jeroen Hasselaar    20 mei 2017 


