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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden en relaties,  

Het winterseizoen is alweer voorbij. Alhoewel het nog erg koud is op het 

moment dat dit voorwoord wordt geschreven. Het trainingsweekend is afge-

lopen weekend geweest. Nadat het zaterdag al aan de frisse kant was, was 

het zondag nog een paar graden kouder. De mannen (en één vrouw!) lieten 

zich hierdoor niet uit het veld slaan en hebben de Limburgse heuvels toch 

weten te bedwingen. Mooi om onze leden vol enthousiasme door het mooie 

landschap te zien fietsen. Een goede en gezellige start van een nieuw weg-

seizoen. Een verslag over het trainingsweekend (met dank aan Roan van den 

Biggelaar) is in deze nieuwsbrief opgenomen.  

De afgelopen winter hebben Mike en Willem voor de jeugdleden de veldtrai-

ningen verzorgd. Zij hebben in december hun trainersdiploma gehaald. Te-

gelijkertijd hebben ze dus al de trainingen gegeven. Het parcours op het 

baantje is regelmatig  veranderd, om de technieken in het veld zo goed mo-

gelijk te kunnen oefenen. Een aantal jeugdleden is naar de NK veldrijden in 

Hoogeveen afgereisd, waarover in deze nieuwsbrief meer.  

Afgelopen winter is ook de ATB-toertocht weer georganiseerd. Ook hiervan 

treffen jullie een verslag aan. Verder is er aandacht voor de evenementen 

die de komende maanden georganiseerd gaan worden. Het belooft weer 

een mooi programma te worden.  

In de voorbije weken hebben Wendy van Hoof en Thijs van der Heijden bei-

den om persoonlijke redenen hun bestuurstaken neergelegd. Dat vinden wij 

natuurlijk zeer spijtig, maar uiteraard respecteren we ieders besluit. Op 26 

maart staat er een algemene ledenvergadering op de planning. Tijdens deze 

vergadering willen we graag Ruud van Wijk voordragen als nieuw bestuurs-

lid. Ruud is de vader van onze nieuweling Ruben. Ruud is voor het bestuur 

het afgelopen jaar al heel verdienstelijk geweest in de onderhandelingen 

met diverse partijen. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn. De agenda 

en de notulen van de vorige vergadering zullen we jullie in een aparte mail 

toesturen. De vergadering begint om 20.00 uur in het paviljoen van TML 

Dommelstreek. Ik hoop velen van jullie daar te treffen.  

Rest mij jullie een goed wegseizoen toe te wensen!  

Ik wens jullie allen veel leesplezier.  

 

Marc de Groof 

Opgericht in 1919  



 
Afgelopen evenementen 

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

ATB-tocht TML Dommelstreek - WTC Café Wilhelmina  

Op 10 december heeft TML Dommelstreek samen met WTC Café Wilhelmina de jaarlijk-

se ATB-tocht georganiseerd. Een mooie tocht van 30, 40 of 50 kilometer in de bossen en 

de heuvels van Geldrop, Mierlo en Nuenen. Het was een bijzondere editie dit jaar. Waar-

schijnlijk zijn er heel wat renners geweest die van plan waren om deel te nemen aan de 

tocht, maar na het opstaan en vervolgens naar buiten kijken bedacht hebben om toch 

maar lekker (warm!) binnen te blijven. In de loop van de ochtend ging het immers flink 

sneeuwen! Al snel lag er een flink pak sneeuw. Hulde aan de ongeveer 150 helden die 

het weer getrotseerd hebben! De pauzeplek was een fijne pleisterplaats voor de fietsers, 

warme soep en thee is wel welkom bij deze winterse omstandigheden.   

Ondanks de sneeuwval waren er fietsers die het Dak van Brabant toch hebben getrot-

seerd. Het is in ieder geval een tocht geweest die de deelnemers nog lang zal bijblij-

ven!  

Langs deze weg staan we ook nog even stil bij de hulp van alle vrijwilligers. Volgende 

keer zal het waarschijnlijk wat aangenamer zijn om te helpen. Voor de hulp bij deze 

editie: bedankt!  



 
Afgelopen evenementen 

NK Jeugdveldrijden Hoogeveen 

Op 27 januari stonden er 5 jeugdrenners van TML Dommelstreek aan de start van het Ne-

derlands Kampioenschap Jeugdveldrijden in Hoogeveen. De afgelopen maanden hadden ze 

al deelgenomen aan verschillende wedstrijden in onze eigen regio, om zodoende al zoveel 

mogelijk ervaring op te doen. Veldrijden is een erg technische sport, de renners moeten 

onder allerlei omstandigheden hun fiets onder controle weten te houden. Het parcours in 

Hoogeveen bleek erg uitdagend; het leek wel een profparcours! Onze renners kregen te 

maken met een erg modderige ondergrond, moesten vlak langs een sloot fietsen (op een 

smal en glibberig pad), met de fiets op hun rug een trap oplopen, steile heuvels afdalen en 

over bielzen springen. Voor onze jeugdrenners zaten er dus nogal wat onbekende obstakels 

bij! Maar kanjers als het zijn, gingen ze allen met goede moed én de nodige lef van start.    

Ondanks een aantal valpartijen en mankementen aan de fiets, hebben ze allemaal de 

finish weten te bereiken. De jeugdleden hebben in ieder geval alweer een goede basis 

gelegd voor het wegseizoen dat binnenkort weer gaat beginnen. En wie weet, kunnen 

ze zich voor het NK op de weg kwalificeren. Dit kampioenschap vindt plaats op 17 juni in 

Steenbergen.  

De supporters hebben er in ieder geval alweer zin in! 

Uitslag  

Kai van Hoof  (cat 2)    7 

Cas Metten (cat 2)  11 

Eva van Beek (cat 3)  19 

Pim van Leenders (cat 4) 32 

Ramón Setz (cat 6)  42 



 Afgelopen evenementen 

Trainingsweekend Valkenburg -  24 en 25 februari (deel 1) 

 
Afgelopen evenementen 

Het trainingsweekend zit er weer op. Zoals gebruikelijk is de standplaats Huis ter Geul in 
Valkenburg waar het goed toeven is. Penningmeester Diana deelt iedereen consumptie-
bonnen uit onder het toeziend oog van voorzitter Marc. Het hotel heeft heel nette ka-
mers met douche en toilet, ruime en sfeervolle verblijfruimten met goed eten en drinken. 

Vanaf Hotel Van der Valk werd op zaterdag gezamenlijk vertrokken om ca 09.15 uur. Bij 
aankomst in Valkenburg wordt, nadat iedereen in de kamers is geïnstalleerd, een briefing 
gedaan door Frans en Peter om de training door te nemen. Om 11.15 uur vertrekken we 
met de complete groep en met de vertrouwde motorbegeleiding van Marc en Eric en 
deze keer met extra motorbegeleiding  van Ad. 

Frans en Peter rijden de volgauto met Diana waarvan echtgenoot Mark ook erg goed mee 
fietst. Zeer prettig om in het Limburgse te kunnen rondrijden met de motards want dat is 
echt super fijn en veilig! 

Het eerste deel rijden we, tot begin Camerig, met z’n allen waarna we halverwege de Ca-
merig opsplitsen in de “snelle” groep en “langzamere” groep. Ikzelf zit in de “langzamere” 
groep en voor het eerst, op één zondag na, weer op de fiets sinds terugkomst uit Bayeux. 
Uiteraard ben ik de op één na langzaamste zo niet de langzaamste, maar ben er toch goed 
doorgekomen. Het was erg koud maar met een prachtige blauwe hemel en de zon erbij was 
het volop genieten. Wij, de “langzamere” groep rijden een kleine 53 km en de andere 
groep een slordige 102 km en een deel een slordige 112 km.  
 
Iedereen weer veilig terug in het hotel en na een goede douche is het gezellig gezamenlijk  
eten. Een goed 3-gangen menu gaat er smakelijk doorheen. Aansluitend is er een vergade-
ring die door Frans wordt voorgezeten met Peter om onder andere de training door te 
nemen en wat aandachtspuntjes. Verder wordt dan ook het wedstrijdprogramma voor het 
nieuwe seizoen doorgenomen. Na de rondvraag is iedereen vrij om te doen en laten wat hij 
of zij wil. Een groep gaat gezellig op stap, de jeugd met chips en muziek bij elkaar op de 
kamer en ik duik, heel saai, m’n mandje in om m’n zware benen de nodige herstelrust te 
geven voor de volgende dag. 



Afgelopen evenementen 
 

Nadat iedereen de volgende ochtend van het heerlijke en uitgebreide ontbijt heeft geno-
ten, komen de jongste telgen uit de TML Dommelstreekstal aan onder begeleiding van 
Denise en 2 ouders (Elise en Tom) die ook een mooie tocht mee gaan pakken. De jonkies 
gaan met mij en de 2 ouders, die ook zeer verdienstelijk rijden, onder supervisie van Ma-
rio en met begeleiding van Marc op de motor en Marc en Denise in de volgauto op de 
“snelle groep” vooruit en we gaan weer richting de Camerig. Denise maakt veelvuldig leu-
ke actiefoto’s en worden we tijdens het eerste deel van de klim alweer door de snelle 
mannen ingehaald die onder begeleiding rijden van motorrijders Eric en Ad en volgauto 
met Frans en Peter. Met de kleinsten en één door de kou bevangen renner uit de snelle 
groep rijden we uiteindelijk een mooie ronde van zo’n ruim 40 kilometer en een aantal die 
de Sibbe Grubbeberg en Cauberg nemen (waarbij Marc nog de nodige leuke actiefoto’s 
maakt) hebben uiteindelijk ruim 49 kilometer op de teller staan. De andere groep heeft er 
weer een mooie ca. 90 kilometer opzitten.  

Trainingsweekend Valkenburg -  24 en 25 februari (deel 2) 

‘s-Middags hebben we nog een heerlijke lunch met spaghetti of een uitsmijter. Na een 
dankwoord van Frans en Peter gaan we weer huiswaarts en hebben we er weer een erg 
leuk, inspannend, koud en prachtig weekend opzitten. Eén renner blijft overigens nog 2 
dagen in het hotel genieten om te fietsen, maar blijkt ‘s-ochtends wakker geworden in 
een witte wereld. We hebben dus geluk gehad.  
Tot volgend jaar bij weer een mooi trainingsweekend!  

Groeten, Roan van den Biggelaar 



 
 

Nieuwe trainers  

Afgelopen veldseizoen hebben Mike van Leenders en  Willem van Hoof de veldtraining van de 
jeugd verzorgd. Tegelijkertijd hebben ze de cursus WT2 gedaan. Het is dus een drukke tijd 
geweest voor deze 2 nieuwe trainers, ze moesten zowel werken als studeren! Op 2 december 
hebben Mike en Willem hun diploma in ontvangst mogen nemen. Ze moesten eerst door mid-
del van het verzorgen van een training aan de jeugd in het bijzijn van de examinatoren hun 
vaardigheden tonen. Daarna vond er nog een individueel feedbackgesprek plaats, wel een 
serieuze aangelegenheid dus. Al het werk was niet voor niets geweest; na afloop waren ze 
een diploma én een bos bloemen rijker.   

Nieuws 

De examentraining vond plaats op het baantje van Buitenlust in Helmond. Zo’n 10 jeugd-
leden van TML Dommelstreek hadden zich als proefkonijn aangemeld. Zij hebben een 
fijne extra (zaterdagochtend-) training mogen meemaken.  
De komende periode zullen er wellicht nog 2 trainers bijkomen; Bas Metten en Mark 
Braspenning gaan ook beginnen aan hun WT2-cursus. Alvast veel succes mannen! 

Districtsploegen nieuwelingen en junioren Zuid-Oost bekend  

De coördinator van het district Zuid-Oost heeft eind februari bekend gemaakt welke ren-
ners zijn opgenomen in de districtsploeg van Zuid-Oost. Onze renners rijden zich blijk-
baar in de kijker; er zijn 3 TML-ers opgenomen in de ploeg. Bij de nieuwelingen is dat 
Thijs van Beek en bij de junioren Pieter de Groof en Jeroen Hasselaar.  

Onze mannen gaan één keer in de 2 weken 
trainen onder leiding van de districtscoördina-
tor Twan van Gestel, dit binnen hun eigen 
categorie. Daarnaast wordt er ‘gewoon’ bij de 
eigen club getraind. Er staat voor deze ren-
ners een aantal mooie wedstrijden op het 
programma: Nederlandse klassiekers en 
meerdaagse koersen, TMP Jugendtour in 
Duitsland, in België en in Luxemburg. De juni-
oren mogen zelfs aan een aantal UCI wedstrij-
den deelnemen.  

Alvast veel succes mannen, we wensen jullie veel plezier en een goed seizoen!  

Kwalificatie NK jeugd weg Steenbergen  

De kwalificatie voor het NK voor de jeugd is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Er zijn 

13 wedstrijden in de regio geselecteerd waarin kwalificatiepunten voor het NK te beha-

len zijn. De 8 beste wedstrijden tellen mee. Op de volgende wedstrijden zijn punten te 

behalen:  

18 maart  Nieuwkuijk 

25 maart Dommelen 

2 april   Berghem 

8 april  Tilburg 

15 april  Lieshout  

22 april  Helmond 

29 april St-Michielsgestel 

6 mei  Netersel  

10 mei  Schijndel  

13 mei  Uden  

19 mei  Brakel  

21 mei  Someren 

27 mei  Erp  



 
Komende evenementen 

De komende periode staan er weer diverse evenementen op het programma. De volgende 

evenementen zijn al gepland.  

ALV     26 maart  

Ploegenpresentatie    nog niet bekend 

Open dag     7 april  

Ronde van Geldrop    29 april  

Jeugdronde van Geldrop   3 juni  

(Nieuwe) Ronde van Geldrop  

Vanwege de herinrichting van de Korte Kerkstraat in het centrum van Geldrop was de orga-

nisatie van de Ronde van Geldrop, TML Dommelstreek dus, genoodzaakt om uit te zien 

naar een ander parcours. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd, maar over de rou-

te die we nu voor ogen hebben waren we het snel eens.  

Terug naar Zesgehuchten; de Ronde van Geldrop werd in 1948 voor de eerste keer gereden 

in en rond de Heggestraat. Toen werd er nog gestreden om de Grote Prijs Serva. Van 1958 

tot en met 1970 werd er op Zesgehuchten gereden, de Col van Zesgehuchten moest wor-

den bedwongen. Op de spoordijk was een losplaats van de NS met heuse kasseien. Helaas 

is deze nu niet meer begaanbaar, maar we hebben toch een mooi uitdagend parcours ge-

vonden waar wedstrijden door de nieuwelingen, junioren, nieuwelingen meisjes/junioren 

dames en amateurs op gereden gaan worden.  

Parcours: op 29 april wordt er gereden op het 1,9 km lange parcours, de start zal zijn op 

Papenvoort voor de kerk en vervolgens rijden de renners  via de Smuldersstraat, Diepen-

vaart, Gildestraat, Hertogenlaan, Jonkerstraat en Hoog Geldrop terug naar Papenvoort. De 

route is zodanig gekozen dat er zo min mogelijk mensen overlast zullen hebben van dit 

evenement.  

TML Dommelstreek heeft ook wortels op Zesgehuchten; in 1919 is Trap Met Lust namelijk 

in het café van Mathijs van den Hurk op Hoog Geldrop opgericht en het heeft er nog jaren 

een thuishaven gehad.  

Voor een dergelijk eve-

nement zijn er natuur-

lijk weer de nodige 

vrijwilligers nodig. 

Mocht je tijd en zin 

hebben, geef het dan 

aan ons door!  



 

Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Uitslagen jeugd  

Pietencross Dommelen -  25 november  

Cas Metten     9 

Kai van Hoof      8 

Eva van Beek    28 

Pim van Leenders  26 

Jeugdveldrit Tilburg - 11 november 

Cas Metten        11 

Kai van Hoof         6 

Pim van Leenders      29 

Uitslagen nieuwelingen 
Veldrit Lieshout - 19 november   

Ruben van Wijk    52 

Cyclocross Oploo - 14 oktober  

Cas Metten      7 

Ramón Setz    36 

 

Jeugdveldrit Lieshout -  3 december  

Cas Metten     7 

Kai van Hoof      6 

Eva van Beek    18 

Pim van Leenders  23 

Jeugdveldrit Boxtel - 23 december  

Kai van Hoof    10 

Pim van Leenders   27 

TB Veldrit Breda -  27 december  

Ramón Setz    47 

 

Jeugdveldrit Liessel - 28 december  

Kai van Hoof      5 

Ramón Setz     20 

Jeugdveldrit Oosterhout - 6 januari   

Kai van Hoof      8 

Ramón Setz     34 

D’n Bergse wielerronde - 13 januari   

Eva van Beek    25 

Ramón Setz     37 

Jos van der Vleutencross -  20 januari  

Cas Metten    10 

Kai van Hoof       6 

Eva van Beek     27 

Pim van Leenders   30 

Ramón Setz   DNF 


