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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden en relaties,  

De Sint is al weer in het land en er wordt alweer volop in het veld gefietst. Dit is 

de tijd dat er achterom gekeken wordt naar het voorbije jaar. Er is veel gebeurd 

in het afgelopen jaar. Zowel binnen de vereniging als op sportief gebied. We 

hebben natuurlijk vanaf het begin van dit jaar een nieuw bestuur. Het is mooi 

om te zien dat we samen met nieuwe mensen veel ambitie en frisse ideeën en 

de juiste contacten veel voor elkaar kunt krijgen. 

Niet alleen binnen het bestuur, maar ook bespeur ik veel enthousiasme bij an-

dere mensen binnen de vereniging. Zo hebben 2 vaders van onze jeugdleden 

hun cursus tot wielertrainer bijna afgerond. Mike en Willem succes met jullie 

examen! Ik hoop dat we vele jaren mogen rekenen op jullie inzet voor renners 

en de club. Verder zijn er op dit moment verschillende commissies in oprichting. 

Zo komt er een kantine-, sponsor- en een jeugdcommissie. Ook zoeken we sa-

menwerking met andere verenigingen zoals tourclub Mierlo die op dit moment 

al gebruik maken van onze baan. 

Natuurlijk kijken we niet alleen achterom, maar vooral ook vooruit zo zijn we 

alweer aan het plannen voor de wedstrijden die we gaan organiseren in 2018 

en kijken we hoe het kunnen organiseren dat onze Nieuwelingen, Junioren en 

Elite volgend jaar een mooi programma kunnen rijden. Hetzij met een eigen 

ploeg, in combinatie met andere verenigingen of met het district. 

Eerst staat voor dit jaar nog de veldtourtocht op 10 december op het program-

ma, daarvoor zijn wij nog naarstig op zoek naar vrijwilligers, maar daar leest u 

verderop in deze nieuwsbrief nog meer over. En begin volgend jaar wil ik u van 

harte uitnodigen voor onze Nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 14 januari. 

Voor de renners start het nieuwe jaar natuurlijk als altijd op de eerste zaterdag 

van januari om half tien met eerste wegtraining. 

Voor nu wens ik jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief die er weer goed 

verzorgd uitziet. Daarvoor wil  Elise Swinkels (moeder van Ramόn) heel hartelijk 

danken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

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 

Criterium Européen des Jeunes Luxemburg - 1, 2 en 3 september  

District Zuid-Oost Nederland (ZON) was met 5 renners verte-

genwoordigd bij een wedstrijd voor nieuwelingen in Luxem-

burg. Pieter de Groof was één van de vertegenwoordigers. 

Gedurende 3 dagen moest er in de Luxemburgse heuvels flink 

geklommen worden. De eerste dag zijn er 835 hoogtemeters 

gemaakt! Pieter kwam als 32e over de streep. De tweede dag 

was een pechdag; stromende regen, dus natte en gladde afda-

lingen én een kapotte derailleur voor Pieter. Ditmaal dus een 

DNF achter zijn naam. Toch ruim 1.000 hoogtemeters op zijn 

naam.   

De laatste dag alweer, met de laatste wedstrijd. Voorzien van een simpele klim, volgens 

de jongens. Na ruim 71 kilometer en 855 hoogtemeters kwam Pieter als 25e over de fi-

nishlijn. Knap gefietst. En weer een mooi evenement bij kunnen schrijven op zijn palma-

res! Volgend jaar meer renners van TML Dommelstreek te vinden in Luxemburg?  

Koppeltijdrit Schijndel - 9 september  

Een mooi evenement, de koppeltijdrit in Schijndel. Ook 

renners zonder licentie kunnen aan dit evenement deel-

nemen. En, wil je je eens meten aan je kind, dan kan dat! 

Jeugdrenners mogen samen met iemand naar keuze aan de koppeltijdrit meedoen. Je 

kunt meedoen met je vader, je moeder, je buurjongen of –meisje, je kunt zelf een prof-

wielrenner vragen om samen met jou de tijdrit zo snel mogelijk af te leggen. Kai heeft zijn 

moeder gevraagd om samen met haar het parcours af te leggen. Wendy deed moedig 

mee op haar mountainbike. Ze moest tijdens de koers tot de conclusie komen dat Kai wel 

erg hard kan fietsen! Als Kai volgend jaar weer vraagt of zijn moeder het koppelmaatje wil 

zijn, is nog niet zeker dat ze ‘ja’ zal zeggen.  

Daarna was het de beurt aan Rens, hij had zijn vader Mark gevraagd. Beide mannen heb-

ben goed gekoerst en waren prima aan elkaar gewaagd. Een mooie ervaring voor Rens, 

volgend jaar wil hij vast en zeker zijn podiumplek komen verdedigen!  

Ramón en de vader van Kai, Willem kwamen als laatste van de 3 renners van TML Dom-

melstreek aan bod. Inmiddels was het gaan regenen en was de weg glad geworden. Met 

een heel hoog tempo op de rechte stukken (boven de 40 km/uur!) en wat voorzichtige 

bochten, hebben ze gemiddeld een mooi tempo (en positie) behaald.  

Kai en Wendy               2 

Rens en Mark               2 

Ramón en Willem        4 



 
Afgelopen evenementen 

Ophalen van het bevrijdingsvuur - 14 t/m 18 september   

Ieder jaar vertrekt een delegatie van TML Dommelstreek naar Bayeux om daar het bevrij-

dingsvuur op te halen. Naast het gegeven dat de renners het vuur over een afstand van 650 

(!) kilometer naar Eindhoven moeten brengen, hebben de renners een heel programma 

‘afgewerkt’ in Bayeux. Er vinden veel ontmoetingen plaats, met volwassenen en jongeren, 

en diverse plekken die van belang zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog worden be-

zocht. Een evenement, dat vooral voor degenen die de eerste keer meegaan, een diepe 

indruk achterlaat. Eén ervan is Thijs van Beek; wij hebben een interview met hem afgeno-

men om een indruk te krijgen van zijn ervaringen. Het resultaat staat in de volgende 

nieuwsbrief.  

De renners, die voordat ze de grens België-Nederland overschrijden al flink wat kilometers 

in de benen hebben zitten, worden vanaf de grens vergezeld door de jeugdrenners van TML 

Dommelstreek om hun weg met een grote groep naar Eindhoven te vervolgen. De colonne 

is inmiddels flink gegroeid, er zijn ook heel wat oude legervoertuigen aangesloten. Met een 

tempo dat door iedereen goed te volgen is, wordt de weg naar het Stadhuisplein afgelegd. 

TML Dommelstreek krijgt altijd extra aandacht bij het oprijden van het plein, de renners 

worden met grote eer onthaald. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur en de nodige 

speeches is het rond 21 uur tijd om naar huis te gaan. Het is mooi geweest!  



 
 

Trainen op het veld  

Vanaf oktober traint de jeugd weer op het veld aan de Kervel in Geldrop. Mike en Willem zor-
gen ervoor dat iedere week weer een ander aspect van het veldrijden tijdens de training aan 
de orde komt. Beiden zijn bezig met hun trainersopleiding en zodoende is het mooi om al de 
nodige ervaring op te kunnen doen. In het begin is het allemaal nog een beetje onwennig 
voor de renners; het veld is toch wel weer een heel andere discipline dan de weg. De winter is 
een mooie gelegenheid om een goed te oefenen met schakelen, bochten, verschillende 
‘weg’-condities en het zoeken van het juiste spoor. Een aantal leden vindt het veldrijden erg 
leuk en is dan ook regelmatig bij een veldwedstrijd te vinden. Hierbij een impressie van een 
(willekeurige) veldtraining.  

 

Veldseizoen 

Uitslagen Toma Cycles Cup  

Helmond - 15 oktober  

Kai van Hoof                        2 

Cas Metten                          7 

Pim van Leenders            17 

Jochem v Eenennaam     21 

Ruben van Wijk                14 

Reuver - 22 oktober  

Kai van Hoof                        1 

Cas Metten                          6 

Jochem v Eenennaam     24 

Pim van Leenders            28 

Willem van Hoof              25 

Mike van Leenders        DNF 

Bas Metten                     DNF Venlo - 29 oktober  

Luuk Braspenning            19 

Cas Metten                          7 

Jochem v Eenennaam     23 

Pim van Leenders            33 

Mooi om te zien dat ook een aantal ouders/(hulp)

trainers de stoute schoenen heeft aangetrokken: zij 

hebben het aangedurfd om een wedstrijd te fietsen! 

Knap gedaan.  



 
Komende evenementen 

Veldtoertocht TML Dommelstreek - 10 december  

Het wegseizoen 2017 zit er weer op, even bijtanken en dan aan de slag om de winter- 

periode zo goed mogelijk door te komen. Ook onze vereniging zit in deze periode niet stil 

want zoals velen van jullie wel weten wordt op 10 DECEMBER a.s. weer onze jaarlijkse 

VELDTOERTOCHT gereden (50 , 40 en 33 km), in samenwerking met TC Café Wilhelmina 

uit Eindhoven.  

Vorig jaar hebben zo’n 500 fietsers deelgenomen aan de rit en dit leverde onze vereniging 

een mooie bijdrage op om leuke activiteiten van te organiseren voor de fietsende leden; 

trainingskamp, begeleiding, wedstrijden en vele andere evenementen kan men mede 

door deze inkomsten organiseren. Het zou erg mooi zijn als we wat vrijwilligers voor die 

dag kunnen genereren via deze oproep. Wij zoeken vrijwilligers die: 

 de dag vóór de veldtoertocht (9 DECEMBER) de route mee willen uitpijlen; 

 op de dag zelf de oversteekplaatsen willen bemannen; 

  bij de pauzeplaats voor soep en koek willen zorgen; 

 en heel belangrijk ook mensen die na afloop van de tocht, de pijlen van de totale 

route willen ophalen.  

Wij kunnen ons voorstellen dat je de tocht het liefst zelf rijdt op zondag, maar de route 

wordt dus al op zaterdagmiddag uitgepijld door enkele leden. Als je de route dan wilt rij-

den, kun je op zaterdagmiddag de route gaan rijden en op zondag meehelpen om een 

mooi bedrag voor de vereniging te verdienen, een regelrechte win-win situatie. 

Wij hopen op ieders medewerking, een hele mooie kans om eens iets terug te doen voor 

onze vereniging en er voor te zorgen dat er ook in 2018 weer plezierig gekoerst en ge-

traind kan worden. 

Je aanmelden als vrijwilliger kan via de volgende link https://www.tmldommelstreek.nl/

veldtoertocht2017/ (bij voorkeur) , of door een mail te sturen naar: Martijn 

(heuvel.m@hotmail.com) of Ton (tonmerckx@live.nl). Bellen of appen kan ook naar  

06-53683131 (Martijn). Jullie hulp wordt zeer op prijs gesteld! 

https://www.tmldommelstreek.nl/veldtoertocht2017/
https://www.tmldommelstreek.nl/veldtoertocht2017/
mailto:heuvel_m@hotmail.com
mailto:tonmerckx@live.nl


Ontwikkelingen TML Dommelstreek  

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van dit seizoen heeft het bestuur 
uiteengezet welke stappen ze wil zetten om TML Dommelstreek toekomstbestendig te 
maken. In de afgelopen maanden heeft een aantal enthousiaste leden, samen met het 
bestuur, een hoop initiatieven ontwikkeld. Via deze nieuwsbrief brengt het bestuur jullie 
graag op graag op de hoogte van wat er op dit moment gaande is. 
 
Zo wordt er bijvoorbeeld volop nagedacht over nieuwe vormen van sponsoring, is men 
aan het nadenken over hoe er meer leven en gezelligheid in het clubhuis gecreëerd kan 
worden en een geheel vernieuwde nieuwsbrief om alle leden zo goed mogelijk te informe-
ren. Dit overigens naast de activiteiten die al vele jaren worden georganiseerd. 
 
Op het gebied van de begeleiding van de renners zien we dat dit jaar 9 leden het WT 1 
diploma gehaald hebben, op dit moment 2 betrokken ouders bezig zijn met de WT 2 cur-
sus en in 2018 volgen nog eens 2 cursisten voor deze cursus. Niet alleen om de huidige  
renners, nu en in de toekomst, zo goed mogelijk te begeleiden, maar ook om een aantrek-
kelijke omgeving te vormen voor potentiële leden. 
 
Daarnaast worden er pogingen ondernomen om de basis van de club te verbreden. Hier-
voor willen als club zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in 
fietsen. In de meest brede zin van het woord. Daarom zijn er inmiddels met de gemeente 
Geldrop-Mierlo vergaande contacten over de uitbreiding van de baan met een stuk grond 
dat gebruikt kan worden voor cyclocross- en mountainbiketrainingen. Het gaat om een 
fors perceel recht tegenover het clubhuis. De bedoeling is dat we ook aantrekkelijk wor-
den voor deze doelgroep. 
 
Ook zijn er inmiddels contacten gelegd met TC Mierlo en de Funbikers, een 
club mountainbikers. Na een aantal oriënterende gesprekken is de intentie 
uitgesproken om verder te praten over een samenwerking en wat we voor 
elkaar kunnen betekenen op het gebied van trainingen, toertochten en het delen van ex-
pertise op het gebied van het wielrennen, cyclocross en mountainbiken. Dit overigens met 
behoud van de eigen identiteit van de drie verenigingen. 
 
Een eerste stap is al gezet, doordat TC Mierlo gedurende de wintermaanden op dinsdag- 
en donderdagavond vanaf ongeveer 19.00 uur (als de jeugd van de baan is) tot ongeveer 
20.30 uur gebruik maakt van onze baan. In de winter op dinsdagavond fietste Mario Pen-
nings al met renners van TML Dommelstreek, als de omstandigheden het toelieten, op de 
baan. Dit wordt gewoon voortgezet en we hopen dat het een mooie mix wordt van en-
thousiaste wielrenners die met elkaar de liefde voor het fietsen delen en elkaar beter ma-
ken. Bovendien hopen we dat er leden van TC Mierlo de smaak dusdanig te pakken krij-
gen, dat ze besluiten zich bij onze wedstrijdploeg aan te sluiten.   
 
Ook op donderdagavond is de baan dus open en kunnen ook de leden van TML Dommel-
streek hun conditie op peil houden. De baan is dus niet exclusief gereserveerd voor TC 
Mierlo. Juist niet! Ook de leden van TC Mierlo hebben de wens uitgesproken om samen te 
fietsen. Het gaat uiteindelijk om de liefde voor de fiets! 

Samenwerking, verbreding, sponsoring en nog veel meer 



 Ontwikkelingen TML Dommelstreek 

Ondersteuning Sesam academie 

Op 4 oktober was TML Dommelstreek vertegenwoordigd op de De Beursvloer van Geldrop-

Mierlo. Dit is een evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in 

contact kunnen komen. Er zijn tal van maatschappelijke organisaties die een vraag, mens-

kracht, expertise of middelen nodig hebben. Veel bedrijven en hun medewerkers zetten 

zich graag in voor maatschappelijke organisaties, maar weten vaak de weg niet te vinden 

naar deze organisaties. De Beursvloer zorgt hiervoor. 

 

Zo is TML Dommelstreek o.a. in contact gekomen met de SESAM (Senioren en Samenleving) 

academie. Zij adviseren en ondersteunen maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers 

actief zijn. Het mooie is, dat de SESAM academie zelf ook een vrijwilligersorganisatie is. De 

adviseurs zijn zelf werkzaam geweest in het bedrijfsleven en willen, nadat ze gestopt zijn 

met werken, hun kennis en expertise in blijven zetten. SESAM academie wil graag helpen de 

kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties te verbeteren.  

 

De SESAM academie heeft TML Dommelstreek heel goed geholpen met het beoordelen van 

het beleidsplan van de vereniging. Via deze weg nogmaals hartelijk dank! 

https://www.sesamacademie.nl/  

Crossen in de bossen  

De aankomende trainers Mike en Willem zijn in oktober ook begonnen met het organise-

ren van wekelijkse toertochtjes in de bossen tussen Geldrop en Mierlo. Iedere week om 

10 uur op zaterdagochtend gaan de (jeugd)renners van start. Het is zeer laagdrempelig, 

er wordt niet op snelheid gekoerst en geïnteresseerde ouders kunnen eventueel meefiet-

sen. De tochten duren een uur. Sommigen hebben er dan nog niet genoeg van en pakken 

de Gulbergen er nog bij.  

De laatste keren is de opkomst wat tegengevallen. Dus ouders: stimuleer de kinderen om 

(nader) kennis te maken met deze vorm van fietsvermaak. Het is op dit moment erg mooi 

in het bos en het is op zaterdagochtend altijd goed weer!  

https://www.sesamacademie.nl/


 

Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Uitslagen jeugd  

Bavelse bergclassic -  17 september  

Ramón Setz     22 

Ronde van de Uithof - 24 september  

Ramón Setz      5 

Wielerronde van Well - 3 september  

Ramón Setz       6 

Ronde van Korvel - 10 september 

Coenraad Koster                      11 

Uitslagen nieuwelingen 

Ronde van Hank - 10 september  

Pieter de Groof       2 

Uitslagen elite, beloften, 

amateurs, funklasse, 

masters 

Wielerronde van Well - 3 september  

Ruben van Wijk    30 

Ronde van Dongen - 24 september  

Pieter de Groof       5 

Helmcross Helmond - 14 oktober  

Cas Metten      6 

Kai van Hoof      5 

Pim van Leenders   19 

NK MTB Eijsden - 8 oktober   

Jeroen Rebel (M40+)     6 


