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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden en relaties,  

 

Zelfs wanneer het vakantie is, gebeurt er nogal wat in het wielerwereldje. De 

vorige nieuwsbrief van juli gaf een beeld van wat er in het voorjaar allemaal is 

gebeurd met onze club en haar leden. Dat was nogal wat, dus dat was de reden 

dat de vorige nieuwsbrief zo goed gevuld was. In de maanden juli en augustus 

zijn er veel leden ook erg actief geweest. Deze nieuwsbrief bevat dan ook weer 

veel mooie verhalen.  

In augustus is de VAG techniek Ronde van Nuenen verreden. Mooie wedstrijden 

zijn er gereden en de terrassen waren goed gevuld. Een bedankje aan de vrijwil-

ligers, de sponsors en de deelnemende renners is hierbij natuurlijk helemaal op 

zijn plaats. Na afloop is het geheim van een goede wedstrijd aan de jeugdren-

ners ontfutseld; jullie lezen er alles over in deze nieuwsbrief. Een aantal leden 

heeft elkaar in La Douce France opgezocht. Zij wilden met elkaar de uitdaging 

aangaan en hebben de Mont Ventoux beklommen. Een verslag van deze mon-

sterrit treffen jullie in de nieuwsbrief aan.  

Ook zijn er, al was het vakantie, de nodige wedstrijden gereden. De uitslagen 

zijn uiteraard opgenomen. Twee jeugdleden hebben meegedaan aan de wie-

lerstimuleringsdagen. Een wielrenkamp waar iedere dag wedstrijden worden 

verreden én waar je veel wielrenmaatjes van andere clubs kunt ontmoeten. Er 

is een verslag gemaakt van het kamp.  

Soms maken onze leden ook uitstapjes naar andere takken van sport, zoals bij-

voorbeeld de triatlon. In juli zijn er twee triatlons geweest waar onze leden aan 

deel hebben genomen. Mooi om te zien dat fietsen een goede basis blijkt te zijn 

om ook succesvol te kunnen zijn in andere sporten!  

De komende tijd staat er weer een aantal activiteiten op het programma, zoals 

Bayeux, de start van het veldseizoen en de vrijwilligersavond. In de volgende 

nieuwsbrief zal hierover worden bericht. Mochten jullie hier een bijdrage aan 

willen leveren, schroom niet en stuur het naar nieuws-

brief@tmldommelstreek.nl. Alvast dank!  

Ik wens jullie allen veel leesplezier.  

 

Marc de Groof 



 
Afgelopen evenementen 

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Ronde van Nuenen - 20 augustus 2017 

Voordat school en werk weer beginnen, nog 

‘even’ een wedstrijd fietsen in Nuenen. Dat 

goede idee heeft een aantal jeugdleden én 

volwassen renners van TML Dommelstreek op 

20 augustus ten uitvoer gebracht. Sommigen 

hebben lekker doorgetraind tijdens de vakantie 

en hadden hoge verwachtingen van de wed-

strijd, voor anderen was het weer de eerste 

activiteit na lange tijd en was “Nuenen’ een 

mooie gelegenheid om de conditie te testen.  

Vroeg in de ochtend waren er al veel vrijwilligers aanwezig om de ronde op te bouwen. 

Om 10 uur kan het startschot dan ook netjes op tijd afgevuurd worden. Cas was als eerste 

aan de beurt. Direct na de eerste bocht was er al een valpartij. Gelukkig was Cas er niet bij 

betrokken, wel een beetje schrik in de benen gekregen. Cas kwam steeds beter in de wed-

strijd en heeft een mooie 4e plek behaald. Nét buiten de prijzen!  

Toen was het de beurt aan Job en Rens. Rens kon een tijdje aansluiten bij een renner van 

TWC de Kempen. Helaas moest hij hem op een gegeven moment laten gaan. Job heeft 

zijn eigen wedstrijd gereden, mooi vlak tempo en de laatste rondes zelfs nog wat kunnen 

versnellen. Rens was 11e, Job 12e.  

Categorie 3: Pim was aan de beurt. Het tempo lag hoog, maar Pim kon de kopgroep in 

eerste instantie goed bijhouden. Ook Pim kon de laatste ronde met een hoog tempo rij-

den. Iemand uit het publiek was zo enthousiast over de prestatie en inzet van Pim, dat hij 

aan Pim een premie overhandigd heeft; de eerste stap naar een profcarrière is gezet! Pim 

is 12e geworden.  

In categorie 5 stonden Dirk en Ramón aan de start. Het leek een aantal keer dat er een 

ontsnapping zou zijn van een renner, maar hij werd elke keer teruggehaald. Dirk moest na 

een aantal ronden de kopgroep laten gaan, maar hij kwam weer erg goed terug. Bijna 

gelukt om weer bij de groep aan de sluiten, knap. Ramón is naar de 8e plek gesprint, Dirk 

is als 14e geëindigd.  

En ook in categorie 6 stond er een TML-er aan de start, Coenraad ging de uitdaging aan. 

Hij ging erg voortvarend van start. Hij ging zelfs in de straten van het centrum van Nuenen 

de eerste ronden op kop rijden. Dat was om de bochten goed te kunnen nemen, vertelde 

hij later. Coenraad kreeg helaas last van zijn rug en luchtwegen en heeft de wedstrijd 

voortijdig moeten verlaten.  

Bas reed één van zijn laatste wedstrijden als jeugdrenner. Bas heeft ook zijn eigen wed-

strijd gereden, zoals altijd met een lach op zijn gezicht. De laatste ronde gaf Bas vol gas en 

dat heeft hem een 18e plaats opgeleverd.  



 
Afgelopen evenementen 

Ronde van Nuenen - 20 augustus 2017 (vervolg)  

Na afloop van de jeugdcategorieën was de pre-

sentatie van de renners die van 14 tot 18 sep-

tember het bevrijdingsvuur gaan ophalen in Bay-

eux. Allen getogen in hun Bayeux-outfit werden 

ze toegesproken door verschillende hoge heren. 

Een mooi jaarlijks terugkerend evenement waar 

menig jeugdrenner nu al naar uitkijkt!  

Ook is er stilgestaan bij het feit dat we 

een Nederlands Kampioen in onze gele-

deren hebben. Hans Dekkers werd ge-

huldigd en kreeg een bos bloemen als 

eerbetoon. Alle jeugdleden hebben een 

ererondje met Hans gefietst. Dat was 

even een opwarmertje voor Hans ; daar-

na mocht  hij écht aan de bak in de elite-

wedstrijd.  

Daarna mochten eindelijk de grote jongens gaan fietsen. Zij mochten 33 rondes fietsen, 

toch zo’n 80 kilometer. Er hebben verschillende TML-ers meegedaan. Hans Dekkers heeft 

lange tijd voorop gefietst, maar moest een aantal rondes voor de finish toch zijn meerdere 

erkennen in Hans Dilling. Hans is op een 3e plek geëindigd, weer bloemen dus!  Paul Dek-

kers wist het tempo samen met een groepje andere renners de eerste 50 kilometer goed 

vast te houden. Hij heeft zich naar de 20e plek weten te fietsen.  Jan-Willem heeft met 

wat tempowisselingen wel een gelijke positie weten vast te houden in de koers. Jan-

Willem is als 24e geëindigd.  

De sponsoren zijn in de middag hartelijk ontvangen door de familie van Mourik van Res-

taurant de Zonnewende. Voorzien van de nodige hapjes en drankjes én onder het genot 

van een heerlijk zonnetje hebben ook zij een prima middag kunnen beleven.  



 
 

Wielerstimuleringsdagen in Eersel - 23 tot en met 28 juli   

Het kamp was heel leuk, we hebben veel gereden. Er was elke dag een wedstrijd, die waren 
heel divers en dus niet saai. Er was een proloog, een criterium, ploegentijdrit en nog meer. 
Ramón was er ook. Ik zat bij hem in het team. We hebben elke dag ook andere dingen gedaan 
zoals:  
- een clinic van Marianne Vos en Yara Kastelijn 
- een quiz over wielrennen 
- veel sport en spel 
- een greppeltocht 
- en nog véél meer! 
Maar vooral was het heel leuk om veel nieuwe kinderen te ontmoeten. 
 
Ik ga volgend jaar zeker weer!  
 
Coenraad cat. 6 

 

Afgelopen evenementen 

Ramón aan de start van de proloog Coenraad in het peloton  

Coenraad op kop bij de klassieker Coenraad, Ramón + rest van het team 

Uitstapje naar een triatlon: 2 juli in Nuenen  

Als je goed kunt fietsen, kun je natuurlijk ook eens een triatlon proberen! Op 1 juli 

hebben Thijs van Beek, Elise Swinkels en Wim Setz meegedaan aan een trio-triathlon 

in Nuenen. Elise mocht het spits afbijten en heeft gezwommen. Thijs heeft daarna 

meer dan zijn best gedaan; hij heeft alle  andere fietsers ingehaald met een gemiddel-

de van rond de 44 km/uur! Als laatste was Wim aan de beurt, hij heeft de koppositie 

goed vast weten te houden. Een eerste plek dus voor dit gelegenheidsteam.  

Ramón wilde graag alle onderdelen ‘afwerken’; hij heeft meegedaan aan een mini-

triatlon. Nadat hij zijn verplichte zwemrondje had afgelegd, kon hij andere deelnemers 

gaan inhalen tijdens het fietsen en het hardlopen. Een mooie 2e plek in zijn leeftijdsca-

tegorie was het resultaat.  

Tenslotte heeft Paul Lijten ook laten zien dat de kwarttriatlon met succes volbracht kan 

worden als je een goede fietser bent, hij is tweede geworden!  

Een leuk evenement, dat misschien ook een mooie gelegenheid is voor andere TML-

ers om eens te proeven aan een andere tak van sport.  



 
Afgelopen evenementen 

Uitstapje naar een triatlon: 9 juli in Someren  

De jeugdtriatlon in Someren is een laagdrempelig evenement, waar kinderen vanaf ca. 4 

jaar kennis kunnen maken met de triatlon. Dit jaar heeft weer een aantal TML-renners aan 

de triatlon meegedaan. Uiteraard hebben onze leden op het onderdeel fietsen zich van 

hun beste kant laten zien. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten.  

Bas de Groof   2  

Rens Braspenning 2 

Luuk Braspenning 1  

Cas Metten  1 

TML Dommelstreek  -  Rendez-vous op de Mont Ventoux! 

Mike komt langzaam voorbij, de klim valt me onverwacht zwaar. Is het de koffie 

die we gedronken hebben in Malaucene? Het is 31 juli 2017 rond 9 uur. Superge-

zellig ineens al die geelblauworanje shirts op het terras van café Casino op de 

markt. Het stuk van Bedoin daarnaartoe heb ik vanochtend om een uur of 8 afgelegd. Heer-

lijk weer nog toen, graadje of 25 en volop zon. Weer zo'n dag waarop de temperatuur zal 

oplopen tot een graad of 40 en een fijne weg over de col de la Madeleine. Ik was dus ruim 

op tijd en zag 1 voor 1 mijn trainingsmaatjes verschijnen. Eerst Job, afgezet door Manon, 

komend van Dieulefit. Toen Thijs, eerst voorbijfietsend zoekend naar waar ik al zit. Pieter is 

ook snel van de partij dan. Die heeft de Mont Ventoux al een keer gedaan en is die dag van 

plan dat drie keer te gaan doen. Mike komt ook het terras op, hij heeft hetzelfde maffe 

plan. Wij fietsen 1 keer mee naar boven, de klim startend in Malaucene.  

'Het gaat op en neer hè met de energie' zegt Mike voorbijschuivend. Ik beaam dat. Ik voel 

me niet helemaal sjofel. De koffie of het warme weer? Of nog wat anders vaags? Ik neem 

een gelsnoepje en blijf maar tegen de zwaartekracht ploeteren. Pieter en Job gingen gelijk 

op vooruit vanaf het echte begin van de klim. Mike en Thijs reden toen nog achter mij. 

De suiker gaat zijn werk doen, ik kom in mijn cadans en loop Mike snel weer in. 'Op en neer 

ja' mompel ik en Mike glimlacht. Ook bij hem loopt het zweet over zijn gezicht. Job stopt 

even bij Manon die bij de auto staat halverwege de klim. Pieter is vooruit. Dat doet Pieter. 

Een lastige klim vanuit Malaucene besluit ik. De lastigste van de drie mogelijkheden. Met 

Bedoin als startplaats is de klim wat afwisselender. Sault doen Mike en Pieter als laatste. 

Dat werkt goed, de minst zware als laatste als de hoogtemeters hun tol gaan eisen.  

Mike was een paar weken terug de eerste die vaststelde dat we tegelijk in die streek zou-

den bivakkeren. Job en Thijs zaten, bleek later, toevallig ook in Zuid-Frankrijk in die periode. 

Daarom was het idee snel ontstaan om een dag te prikken om samen een rondje te doen en 

dat werd deze maandag dus.  

Eenmaal boven komen we weer bij mekaar, wat een 

leuk moment. Mike en Pieter hebben daarna succesvol 

de derde keer volbracht. Klasse mannen! Thijs en Job 

daalden af terug naar Malaucene om hun weg daar 

weer te vervolgen per auto en ik daalde af naar Bedoin 

naar de campingplek van Pieter en mij.  

Gaaf, dit. 

Koen Strik 



 

Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Ronde van Nuenen - 20 augustus   

Cas Metten      4 

Rens Braspenning  11 

Job van Iersel   12 

Pim van Leenders  12 

Ramón Setz     8 

Dirk de Groof   14 

Coenraad Koster  DNF 

Bas de Groof    18 

Uitslagen jeugd  Wielerstimuleringsdagen -  23 tm 27 juli  

Ramón Setz     6 

Coenraad Koster  21 

Wielerronde vd Fendert - 26 augustus  

Ramón Setz      4 

Ronde van de Leren Zool Rijen - 18 juni   

Ramón Setz       4 

Kermisronde van Kaatsheuvel - 2 juli   

Dirk de Groof     12 

Bas de Groof      15 

Uitslagen nieuwelingen Daags na de tour Boxmeer - 24 juli   

Pieter de Groof       17 

Thijs van Beek      29  

Uitslagen elite, beloften, 

amateurs, funklasse 

Ronde van Driel - 2 juli 

Jeroen Rebel (amateurs)       9 

 

NK Mountainbike Landgraaf - 15 juli 

Jeroen Rebel (masters 40+)      37 

 

Kermisronde Bergeijk - 11 juli 

Paul Dekkers (funklasse)     10 

 

Kermisronde Duizel - 31 juli 

Paul Dekkers (funklasse)    11 

 

Wielerronde van Steensel - 14 augustus 

Paul Dekkers (elite)      21 

 

Ronde van Nuenen - 20 augustus 

Paul Dekkers (elite)     20 

 

Ronde van Oudenbosch - 16 juli 

Mark Braspenning (amateurs)     65 

 

Uitslagen junioren Omloop der Zevenheuvelen - 9 juli 

Joris de Mönnink        DNF 

 

Bergomloop Simpelveld - 16 juli 

Joris de Mönnink        DNF 

 



 Uitslagen KNWU-wedstrijden en meer 

Uitslagen Jan-Willem 

Kamphof 

Jan-Willem is in de vakantiemaanden net zo actief geweest als in de maanden daarvoor! Hij 

krijgt dus weer een aparte vermelding... 

Kermisronde Bergeijk      24 

Ronde van Oudenbosch      34 

Ronde van Barendrecht     30 

Daags na de tour Boxmeer     23 

Acht van Chaam    DNF 

Wateringse wielerdag Westland    42 

Mijl van Mares     DNF 

Kermisronde van Duizel      30 

Wielerronde van Steensel       26 

VAG techniek Ronde van Nuenen     24 

Wielerronde van Zuidland     26  

 

Wielrengrappen!  

Welke wielrenner is nooit de weg kwijt? 

 Antwoord = Tom Tom Dumoulin 

Jantje heeft net een nieuwe fiets gekregen van zijn moeder. Als een gek fietst hij door de 

straten. Even later ziet hij zijn moeder en schreeuwt "KIJK MA, ZONDER HANDEN". Met 

losse handen scheurt hij langs zijn moeder. Later gebeurt precies hetzelde,"KIJK MA ZON-

DER HANDEN", terwijl hij als een gek langs zijn moeder fiets. Een half uurtje later ziet Jan-

tje's moeder Jantje rustig aan komen rijden waarop Jantje zegt,"kijk ma, zonder tanden". 



Interview  

Na afloop van de VAG techniek Ronde van Nuenen zijn de jeugdleden die aan de ronde 

hebben meegedaan geïnterviewd, met als doel om, wetenschappelijk onderbouwd, te 

kunnen vaststellen wat het geheim is van een goede wedstrijd. Er zijn allerlei soorten 

vragen gesteld en dit dus aan 8 verschillende deelnemers. Hierbij wordt verslag gedaan 

van de uitkomsten van dit gedegen onderzoek.  

Iedere deelnemers was (voldoende) tevreden met de gereden wedstrijd. Ramón gaf nog 

aan dat hij in de eindsprint ‘een beter wiel’ had kunnen kiezen. Coenraad heeft ontdekt 

hoe je als kopman in een wedstrijd terecht kunt komen, gewoon zorgen dat je als eerste 

de bocht ingaat. Bas geeft aan dat zijn wedstrijd geslaagd is als hij met een lach de fiets 

opstapt en er ook weer met een lach vanaf kan stappen. Cas is de ochtend begonnen 

met 2 snelle Jelles (zonder boter) en perziksap. Aangezien Cas een geweldige eindsprint 

in de benen had, zijn dit dus de juiste ingrediënten voor het laatste deel van een wed-

strijd. Dirk had een beker melk op, dit heeft ervoor gezorgd dat hij deze witte motor 

mooi kon inzetten bij de achtervolging op de kopgroep. Job en Rens hadden allebei voor 

een boterham met boterhamworst gekozen. Een goede start van de dag dus als je in 

categorie twee fietst. Op de vraag hoe de renners zich op de wedstrijd hebben voorbe-

reid bleek dat de meesten het de avond ervoor nogal bont hadden gemaakt, Dirk en Bas 

hadden een Brabantse Dagfeest en Job vierde zijn verjaardag. Het blijkt dat met name 

het concentreren op de wedstrijddag zelf tot succes leidt: Pim heeft zich goed kunnen 

focussen en wist hiermee tijdens de wedstrijd zelfs een premie in de wacht te slepen! 

Zenuwen hebben de meeste renners wel voor een wedstrijd, tijdens de wedstrijd wordt 

het al snel minder. Dirk en met name Bas maken zich niet zo druk, Bas is nooit zenuw-

achtig, geeft hij aan. Verbeterpunten kunnen de meesten wel aangeven. Cas gaat ande-

ren vooral het kopwerk laten doen, Rens wil sneller inklikken, Job gaat op een andere 

startplaats staan (nu stond er iemand voor zijn neus), Pim weet het niet (volgende keer 

precies hetzelfde rijden jongen, krijg je weer een premie!), Ramón kiest eerder het goe-

de wiel, Dirk blijft in de volgende keer in de kopgroep, Coenraad gaat meer op zijn hou-

ding letten en Bas gaat eerder naar bed de avond van te voren. Tegen de clubgenootjes 

die geen wedstrijd hebben gereden in Nuenen willen de renners nog zeggen: ‘bedankt 

voor het komen kijken’, ‘je moet ook wedstrijden gaan rijden’ en ‘je hebt een leuke dag 

gemist’. Op de vraag wie het grote voorbeeld is van onze jeugdrenners werd Steven 

Kruijswijk genoemd door Cas, Rens en Job. Ook hij is immers begonnen bij TML Dommel-

streek, een goede kweekvijver dus voor jong talent! Pim’s grote voorbeeld is zijn papa, 

Ramón neemt een voorbeeld aan Thijs (van Beek) en Dirk en Coenraad aan Pieter (de 

Groof). En lest best, Bas zijn grote voorbeeld is zijn jongste broertje Dirk. Mooi om te 

weten dat de renners ook dichtbij huis hun idolen live aan het werk kunnen zien! Als 

afsluiting van het onderzoek is de renners gevraagd of ze nog iets zouden willen zeggen. 

Dit gaf ook nog veel informatie. Cas was in de Baron geweest (redactie: dat is in de Efte-

ling), Rens had zin in Fristi, Job en Dirk hebben alles gezegd wat ze wilden zeggen, Pim is 

trots op zijn eerste premie, Coenraad vindt het jammer dat hij niet heeft kunnen finis-

hen, Bas had het liefst zo lang mogelijk uit willen slapen en Ramón wil iedereen bedan-

ken  die de Ronde van Nuenen heeft georganiseerd.  

Al met al zijn er dus  heel veel suggesties uit dit onderzoek naar voren gekomen om je 

optimaal voor te bereiden op de dag, voor de wedstrijd zelf en aan wie je een voorbeeld 

zou kunnen nemen. Doe er je voordeel mee en de wedstrijd kan niet meer stuk. Succes! 

Het geheim van een goede wedstrijd 



Ledenweetjes  

Nieuwe leden 

Jeugd  

 

Naam        

Mila van Leeuwen  

Cas Peeters 

Ramon van Zeeland  

Rob van der Linden 

 

Amateurs 

 

Naam    

Siem Jonker       

 

 

Aankomende evenementen 

14 september Vertrek Bayeux-gangers  

18 september Défilé (meefietsen vanuit de grens naar Eindhoven)  

30 september Vrijwilligersavond, vanaf 19 uur  

1 oktober  Start veldseizoen 

 


