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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden en relaties,  

Het seizoen is weer in volle gang. Wat hebben we een aantal mooie 

maanden achter de rug en er zullen vast nog veel mooie maanden vol-

gen. Eerst zijn de trainingsritten in Oss en Dommelen begonnen. Vervol-

gens in maart de wegwedstrijden. De renners van TML Dommelstreek 

hadden er weer erg veel zin in om hun wedstrijden op de weg te mogen 

fietsen. De jeugdleden en een aantal van onze nieuwelingen en junio-

ren zijn een categorie opgeschoven en mogen meer kilometers afleggen 

voordat ze over de finishlijn komen. Dit geeft vaak weer een nieuwe 

dynamiek in de koers. Iedere wedstrijdrenner kent wel dat gevoel van 

onzekerheid aan het begin van het seizoen; hoe zijn de anderen de win-

ter doorgekomen? Zijn zij ook zo hard gegroeid (en zo sterk geworden) 

als ik? Zijn ze anders gaan koersen? Staan er misschien nieuwe sterke 

renners aan de start? Allemaal vragen die beantwoord worden tijdens 

de eerste wedstrijden van het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief dan ook 

veel informatie over de wedstrijden van de afgelopen maanden.  

Onze eigen wedstrijd in Geldrop ‘De ronde van Geldrop’ is verreden, dit 

jaar op 29 april. Door de herinrichting in het centrum van Geldrop kon 

de ronde daar niet plaatsvinden. We hebben een uitstekend alternatief 

gevonden op Zesgehuchten. Een mooie ronde, wat door de (groot?)

vader van de winnaar van de nieuwelingen al als een ‘soort van tijdrit-

parcours’ werd bestempeld. Een geslaagde ronde en het parcours (een 

echte ronde om de kerk!) is voor herhaling vatbaar.   

Onze club bestaat volgend jaar 100 jaar, een heuglijk feit om eens goed 

bij stil te staan. Inmiddels is een aantal (oud-)leden bezig met de voor-

bereidingen van dit bijzondere jubileum. Mochten er (oud-)leden zijn 

die mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren aan de voorbereidin-

gen, dan kunnen zij aansluiten bij het volgende overleg op 4 juni om 

19.30 uur. Je kunt je ook aanmelden via het secretariaat.  

 

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 

Ronde van Geldrop - 29 april 2018  

Uitslagen ronde van Geldrop  

Thijs van Beek (nieuwelingen)   15 

Bas de Groof (nieuwelingen)  31 

Pieter de Groof (junioren)   10 

Jeroen Hasselaar (junioren)   26 

Tom Marcelis (amateurs)   37 

Joris de Mönnik (amateurs)   DNF 

Zondag 29 april was het weer zover. De ronde van Geldrop stond op het programma en ik, 

Mario Pennings, had me weer aangemeld om die dag te assisteren. ’s Morgens rond 9 uur 

kwam ik bij de kerk en het parkoers was al opgebouwd door de opbouwploeg en de laatste 

hand werd gelegd aan het gereedmaken van de VIP-ruimte en het inrichten van de perma-

nence. Steeds meer vrijwilligers kwamen aan en de koffie liet zich goed smaken. De hesjes, 

fluitjes en vlaggen werden uitgedeeld en bij de jurybus vond nog een laatste uitleg plaats 

alvorens eenieder zijn/haar post ging innemen. Voordat de renners van start konden gaan, 

moest er gewacht worden tot de kerkgangers met hun voertuigen het parkoers verlaten 

hadden en rond kwart over tien kon de eerste wedstrijd beginnen. Naarmate het aanvangs-

tijdstip naderde begon het steeds harder te regenen en gedurende de wedstrijden van de 

nieuwelingen jongens en de nieuwelingen meisjes/junioren dames was het niet echt droog. 

Bij de wedstrijd van de junioren stond ik weer als vlagger aan de oversteek bij de jurybus en 

was het droog geworden. Er werd hard gereden en ook langs het parkoers werd het steeds 

drukker. Bij de wedstrijd van de amateurs nam ik weer plaats in de jurywagen en ook nu 

werd er hard gereden en was het flink aanpoten om bij te blijven. Helaas moesten de EHBO-

er en jurylid een keer uitstappen bij een valpartij, waarna ik ze later weer op moest pikken. 

Voor de inwendige mens werd weer uitstekend gezorgd door onze superfourier Toon.  Ook 

kregen alle vrijwilligers, naast de goede zorgen van Toon, van de club een consumptiebon 

en een waardebon voor een frietje met snack en frisdrank om te besteden bij de plaatselijke 

snackbar. Na de wedstrijden meegeholpen met opruimen, waarna we gezellig met een aan-

tal hebben ‘gesnackt’. Al met al was het, ondanks het druilerige begin, een geslaagde dag, 

waar we met zijn allen met plezier op terugkijken.  

De eerste wedstrijd stond ik als vlagger 

aan de oversteek bij de jurybus en was 

het vrij rustig. De tweede wedstrijd 

werd mijn taak overgenomen en nam ik 

plaats als chauffeur in de jurywagen. De 

wedstrijd verliep vrij gezapig en het was 

gemakkelijk om de koers te volgen on-

danks de vele drempels en enkele kort 

op elkaar volgende bochten.  



 
Afgelopen evenementen 

Open Dag - 7 april  

Op zaterdag 7 april scheen de zon volop tijdens de 

Open Dag bij TML Dommelstreek. Het was een 

fijne dag aan de Kervel in Geldrop. Met veel hulp 

is alles opgebouwd en klaargezet. Zowel ouders 

als kinderen hebben hun handen uit de mouwen 

gestoken om alles in gereedheid te brengen. De 

eerste gasten stonden al klaar toen de hulp nog 

aan de lunch bezig was, maar alles was klaar (zelfs 

de koffie) dus de jeugdige gasten konden direct 

aan de slag.  

Er zijn weer veel kinderen voor het eerst op een wielrenfiets gezet. Sommigen kregen er 

niet genoeg van en bleven maar rondjes rijden. De kinderen mochten hun wielrenkunsten 

op diverse disciplines uitproberen. Er was een wedstrijd, een hindernisbaan, een slakken-

race en ze konden zich klein maken op de fiets en onder een poortje door rijden.  

Er zaten serieuze kandidaten bij, deze zien we ze-

ker terug op onze trainingen. De tandem van Mike 

was veruit favoriet bij onze eigen jeugd, daar zijn 

heel wat rondjes mee gefietst. Ook met de wed-

strijden zagen we onze eigen jeugd regelmatig 

meefietsen. Een tijdrit over één ronde is ook altijd 

leuk, er werd flink hard gereden tegen het einde 

van de Open Dag!  

Drie uur lang was het een gezellige drukte op het baantje. Nadat alle gasten vertrokken 

waren, hebben we de Open Dag afgesloten. Even samen alles opruimen en dan nog gezel-

lig een kop soep eten na afloop. Al met al een geslaagde dag. Een grote pluim voor ieder-

een die daaraan heeft bijgedragen.  



 

Jeugdronde van Geldrop - 3 juni 2018  

 Aankomende evenementen 

 

Op 3 juni wordt de jeugdronde van Geldrop weer georganiseerd. Vorig jaar waren er het 

hele weekend nog wedstrijden op het baantje, nu zullen de jeugdrenners weer in één dag 

de strijd met elkaar aangaan. Zo vlak voor het NK, dat 2 weken later zal plaatsvinden in 

Steenbergen, is dit een mooie gelegenheid voor de renners om zichzelf te testen. Hoe sta 

ik ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten, kan ik in de kopgroep blijven, kan ik mijn eigen 

tempo blijven rijden en hoe sterk ben ik eigenlijk in de sprint? Hopelijk weten veel wed-

strijdrenners mét hun publiek de weg naar Geldrop te vinden op deze dag.  

Ook deze dag zijn er natuurlijk weer de nodige vrijwilligers nodig om alles in goede banen 

te leiden. Mocht je tijd en zin hebben om een bijdrage te leveren aan deze mooie dag, 

laat het dan weten aan Denise de Groof (06-22752037).  

Wielerfestival High Tech Campus Eindhoven - 23  en 24 juni 2018  

Eindhoven wordt niet voor niets ook wel de innovatieve fietshoofdstad van Europa ge-

noemd. In het weekend van 23 en 24 juni wordt er een wielerevenement op de High Tech 

Campus georganiseerd; de plek waar ook het hoofdkantoor van Shimano is gevestigd. Er 

staan diverse onderdelen op het programma: een criterium, een ploegentijdrit, een 

sprint, toertochten en een programma rondom het wielerfestijn. TML Dommelstreek 

biedt samen met TWC de Kempen ondersteuning aan de organisatie van het criterium. 

Kijk voor het hele programma naar de website: https://hightechcritfestival.com.  

Jeugdkamp TML Dommelstreek - 29 juni tot 1 juli 2018  

Eind juni/begin juli vindt het kamp voor de jeugdrenners van TML Dommelstreek weer 

plaats. Het hele weekend staat in het teken van gezelligheid, spelletjes en er wordt na-

tuurlijk ook gefietst. Een paar weken geleden bijvoorbeeld heeft iedere jeugdrenner een 

tijd neergezet bij een tijdrit op het wielerbaantje. Tijdens het weekend wordt iedereen 

uitgedaagd om zijn of haar tijd te verbeteren.  

Op korte termijn zal er tijdens de jeugdtraining meer informatie verstrekt worden over 

het jeugdkamp.  



 
Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Aqua Service Tour Heeswijk Dinther - 18 maart 

Thijs van Beek     7 (nieuwelingen) 

Ruben van Wijk  15 (nieuwelingen) 

Bas de Groof    26 (nieuwelingen) 

Pieter de Groof   15 (junioren) 

Jeroen Hasselaar  20 (junioren) 

Paul Dekkers   30 (elite)  

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren en  

elite-mannen/beloften 

maart/april 2018  

Jeugdronde Dommelen - 25 maart 

Ruben van Wijk  DNF (nieuwelingen) 

Bas de Groof    DNF (nieuwelingen) 

Wielerdag Huijbergen - 25 maart 

Jan-Willem Kamphof  74 (elite) 

Grote ronde van Gerwen - 2 april  

Thijs van Beek   46 (nieuwelingen) 

Ruben van Wijk  62 (nieuwelingen) 

Bas de Groof    66 (nieuwelingen) 

Pieter de Groof     7 (junioren) 

Jeroen Hasselaar  33 (junioren) 

Paul Dekkers   57 (elite)  

Jan-Willem Kamphof  58 (elite) 

Dronterland Zuiderzeeronde - 14 april 

Pieter de Groof  51 (junioren) 

Jeroen Hasselaar 87 (junioren) 

Wielerronde van Oud Gastel - 15 april 

Thijs van Beek   15 (nieuwelingen) 

Omloop van Hierden - 21 april  

Jan-Willem Kamphof  55 (elite) 

Arno Wallard memorial - 21 april 

Pieter de Groof  36 (junioren) 

Jeroen Hasselaar 58 (junioren) 

Kasseien criterium Eijsden - 22 april 

Thijs van Beek  DNF (nieuwelingen) 

Ruben van Wijk DNF (nieuwelingen) 

Wim Hendriks trofee Koewacht - 28 

april 

Thijs van Beek  33 (nieuwelingen) 

Bas de Groof   DNF (nieuwelingen) 



 
Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Uitslagen jeugd  

maart/april 2018 

D’n Bergse wielerronde -  2 april  

Luuk Braspenning  10 

Cas Metten    10 

Rens Braspenning  29 

Eva van Beek    30 

Pim van Leenders  30 

Dirk de Groof   10 

Ramón Setz   12 

Jeugdwedstrijd St-Willebrord - 11 maart 

Luuk Braspenning  11 

Rens Braspenning  30 

Ramón Setz   30 

Wielerronde St-Michielsgestel  - 29 april   

Cas Metten      7 

Eva van Beek    20 

Pim van Leenders  18 

Ramón Setz   11 

Jeugdronde Dommelen -  25 maart  

Luuk Braspenning  10 

Cas Metten      8 

Rens Braspenning  25 

Pim van Leenders  23 

Ramón Setz   14 

Dirk de Groof   30 

Jeugdwielerronde Reeshof -  8 april  

Luuk Braspenning  10 

Cas Metten      7 

Rens Braspenning   21 

Job van Iersel   23 

Pim van Leenders  21 

Ramón Setz    4 

Dirk de Groof    8 
Jeugdronde van Lieshout -  15 april  

Luuk Braspenning    7 

Cas Metten      9 

Eva van Beek     27 

Job van Iersel   30 

Rens Braspenning  31 

Pim van Leenders  25 

Ramón Setz     8 

Dirk de Groof   12 

Mini Acht van Chaam - 27 april  

Ramón Setz    12   

GP Cor Vriens - 22 april  

Cas Metten      8 

Eva van Beek    14 

Job van Iersel   17 

Pim van Leenders  16 

Ramón Setz    6 

Dirk de Groof    9 



 

 

Ploegenpresentatie 

 

 

 

Op woensdag 18 april 2018 heeft de ploegenpresentatie bij onze hoofdsponsor van Zelst 

plaatsgevonden. Voor een aantal renners was het de eerste keer. De meesten wisten wel zo 

ongeveer wat hen te wachten stond, zij waren iets minder gespannen. Er was weer een 

gastvrije ontvangst door de familie van Zelst mét de nodige hapjes en drankjes tijdens de 

ploegenpresentatie. Het wekt geen verbazing dat de renners én hun begeleiders graag naar 

de ploegenpresentatie gaan… 

Zoals het hoort bij een ploegenpresentatie is nagenoeg iedere renner aan het woord geko-

men. De ambities voor het lopende seizoen zijn aan bod geweest, de prestaties in het afge-

lopen wielerseizoen, blessures én de vraag waarom wielrennen toch zo leuk is.  

Er zijn ook huldigingen geweest deze avond.  

 Louis van de Waarsenburg voor zijn 50-jarig lidmaatschap 

 Toon Nooijen ontving uit handen van Ties Verhagen de ‘Ties Verhagen doorzetters-

prijs’ voor al zijn vrijwilligerswerk, ook werd hij benoemd tot lid van verdienste 

 Hans Dekkers kreeg de ‘Geert Oosterbosch prestatieprijs’ voor zijn overwinning bij 

het NK Elite zonder contract in 2017.  

De laatste prijs werd met een live-verbinding uitgereikt door Geert Oosterbosch.  

Het was een zeer geslaagde avond op het kantoor van Van Zelst. Maarten van Zelst, be-

dankt dat we weer te gast mochten zijn. En ook het barpersoneel willen we hierbij graag 

bedanken voor de goede zorgen.  


