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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte leden en relaties,  

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat ons oud-

bestuurslid Riny Verberne is overleden. Nog niet eens zo 

lang geleden heeft hij het penningmeesterschap overge-

dragen. Riny heeft veel betekend voor onze club. Wij 

wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken 

van dit grote verlies.  

In het voorjaar en de zomer zijn er tal van wieleractiviteiten geweest. 

Tussen het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in mei en nu, aan het 

einde van de zomer, zijn er alweer heel wat fietskilometers afgelegd. De 

lijst met uitslagen is dan ook erg uitgebreid. Een aantal bijzondere eve-

nementen verdient speciale aandacht: de nationale kampioenschappen 

zijn verreden, het High Tech Crit Festival is voor de eerste maal georga-

niseerd, het jeugdkamp heeft plaatsgevonden, de jeugdronde van Gel-

drop is verreden én er zijn heel wat TML Dommelstreekrenners die de 

nodige trainingskilometers tijdens hun vakantie hebben gefietst. Onze 

renners hebben niet stilgezeten tijdens de vakantie. Dat blijkt wel uit de 

ritten die in groten getale op Strava verschijnen!  

Bij het schrijven van dit voorwoord is de ronde van Nuenen alweer ver-

reden. Het was een mooie en goed bezette wedstrijd. Maar liefst 11 

jeugdrenners van TML Dommelstreek stonden aan de start! Bij de elite 

was TML Dommelstreek helaas niet vertegenwoordigd. Het organiseren 

van een dergelijke wedstrijd was niet mogelijk geweest zonder de inzet 

van de vele vrijwilligers. Langs deze weg alsnog hartelijk dank voor jullie 

bijdrage aan het slagen van dit mooie evenement.  

Zoals u inmiddels zult weten, bestaat onze club volgend jaar 100 jaar, 

een heuglijk feit om eens goed bij stil te staan. Inmiddels is een aantal 

(oud-)leden bezig met de voorbereidingen van dit bijzondere jubileum. 

Mochten er (oud-)leden zijn die mogelijk een bijdrage zouden kunnen 

leveren aan de voorbereidingen, dan kunnen zij aansluiten bij het vol-

gende overleg op 1 oktober om 20.00 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 

Van Zelst Jeugdronde van Geldrop - 3 juni 2018  

Uitslagen jeugdronde van Geldrop  

Saar van Leenders     13  Pim van Leenders      16 

Luuk Braspenning      6  Rens Schmitt   DNF 

Cas Metten       4  Jelle Peters   DNF 

Eva van Beek     15  Dirk de Groof     19 

Rens Braspenning   18  Ramón Setz       8 

Job van Iersel    19 

De jaarlijkse Van Zelst jeugdronde van Geldrop was dit jaar op 3 juni 2018. Het was lekker 
zonnig en warm. Op de wielerbaan was een jurywagen met juryleden, een tent waar je lo-
ten en eten en drinken kon kopen. Het parkoers was met hekken en linten afgezet en er 
was een podium waarop de prijswinnaars gehuldigd werden. Er waren veel renners en toe-
schouwers en natuurlijk ook veel vrijwilligers. 
 
De eerste categorie (categorie 1) startte om 10:00 en daarna kwamen categorie 2 tot en 
met 7 aan de beurt. In alle categorieën deden jongens en meisjes mee, behalve in categorie 
7, daar deden alleen jongens mee. Dat heeft ermee te maken dat de meisjes een categorie 
lager zitten ten opzichte van jongens (voorbeeld: een jongen en meisje zijn allebei in 2007 
geboren, dan zit de jongen in categorie 4 en het meisje in 3 en 7 slaan ze dan over) 
 
Er was ook een valpartij in categorie 4 van 2 TML-renners, Rens en Jelle, die allebei hun 
eerste wedstrijd reden. Na een paar rondes stapte Jelle weer stoer op zijn fiets. Rens had 
wat meer pijn waardoor hij niet verder kon. 
 
Mijn vader en ik hebben allebei geholpen bij het vlaggen bij de oversteekplaats. En dat was 
maar goed ook want het ging 2 keer bijna mis… Zelf heb ik ook nog bloemen gehaald voor 
de prijswinnaars. 
 
Na afloop van de wedstrijden is alles weer netjes opgeruimd en kon iedereen bij het club-
huis nog nagenieten van een geslaagde dag. 

 

Groetjes van Tobias Burgers 



 

Afgelopen evenementen 

NK weg jeugd - 17 juni 2018 

Uitslagen NK  

Saar van Leenders  20  

Luuk Braspenning  27  

Cas Metten   27  

Eva van Beek   25 

Dirk de Groof  34 

Ramón Setz  DNF 

Op een bochtig parcours door de straten van Steenbergen werd er gestreden om het rood-
wit-blauw. 

Ramón en Dirk waren voor de pauze aan de beurt, alle andere 
renners en supporters waren er toen al om ze aan te moedigen. 
Zij zagen dat Ramón eerst goed mee kwam, Dirk hard moest wer-
ken om renner voor renner naar voren te komen. Toen hij bij 
Ramón was hebben ze een ronde samen gereden, toen verliet 
Ramón de wedstrijd, te misselijk om nog verder te rijden. Dirk 
reed alleen bij dat groepje weg op zoek naar het peloton. Heeft 
heel wat rondes alleen gereden. Dirk werd net niet gedubbeld 
door de Nederlands kampioen, die overigens zijn titel heeft ge-
prolongeerd.  

Luuk was op van de zenuwen aan de start. Hij kreeg nummer 26 opge-
speld. Zoals altijd ging Luuk als een speer van start. Maar dit keer heeft 
hij ook zijn laatste ronde het tempo hoog weten te houden. Luuk heeft 
sterk gefietst en kwam als 27e over de streep. Luuk had veel gegeven; het 
duurde even voor hij weer op adem was en de rode kleur uit zijn gezicht 
verdween.  

 

Ook voor Saar was het de eerste NK. Heel speciaal om zo’n parcours 
met zo vele toeschouwers te mogen fietsen. Saar kwam na precies 13 
minuten gefietst te hebben als 20e over de finish. Deze positie heeft 
ze de hele wedstrijd vast weten te houden.   

 

Cas had zich wederom gekwalificeerd voor het NK jeugdwielrennen. En wat 
een monsterrit was het, een hobbelig klinkerparcours door de straten van 
Steenbergen. Heel de dag droog geweest, maar helaas een flinke bui tij-
dens Cas zijn wedstrijd. Flink wat renners zijn onderuit gegaan, waardoor 
Cas niet echt meer voluit durfde te fietsen. Aan het einde van de wedstrijd 
hervond Cas het vertrouwen weer en ging het tempo weer wat omhoog. 
Ook Cas kwam als 27e over de streep.   

Als laatste was Eva aan de beurt, ook zij kreeg een flinke regenbui 
over zich heen. Gelukkig had papa Wouter gezorgd voor een nieuwe 
tent, die meteen goed dienst deed. Eva heeft heel aanvallend ge-
fietst, en is tijdens de wedstrijd heel wat plaatjes naar voren ge-
schoven. Het plaatje van Mylaps zegt alles!  



Afgelopen evenementen  

Jeugdkamp 29, 30 juni en 1 juli 2018 

We hadden dit jaar weer kamp bij TML Dommelstreek. De 

eerste avond was leuk want we werden gedropt en moes-

ten terug naar het clubhuis lopen. Het was moeilijk, maar 

we hebben het gehaald. Daarna kregen we soep. De soep 

was lekker en het kampvuur stond al aan. Na het eten gin-

gen we weerwolven het spel doen. Rond half elf gingen we 

naar bed, maar sommige kinderen gingen een uur later 

naar bed. Onze trainster Denise vertelden ons een grappig 

verhaal voor het slapen.  

De volgende ochtend werden wij wakker 

gemaakt door Denise. Het ontbijt stond al 

klaar. Na het ontbijt gingen we op het 

baantje spelletjes doen zoals onder het 

poortje door fietsen, de wip wap en slalom 

maar het was erg warm dus zijn we snel 

gestopt en naar het paviljoen gegaan. Daar 

zijn we waterspelletjes gaan doen in de 

schaduw. Na een uurtje zijn we gaan lun-

chen. In de middag zijn we weer verder 

gaan spelen. Bas en Elise hebben het 

avondeten gekookt. Hele lekkere pasta. Na 

het eten zijn we gaan weerwolven, wat 

een heel leuk spel is. We hebben ook 

marshmallows boven het kampvuur ge-

roosterd. 

Op zondagochtend mochten we met echte tijdrithelmen een tijdrit rijden op ons eigen 

baantje. Het was moeilijk, maar wel leuk. En aan het eind moeten we altijd een heeeeeel 

stom klusje doen: de fiets poetsen!!! 

Ik wil de begeleiding super veel bedanken voor weer een heeeeeeeeel leuk kamp. 

Groetjes, Rens Braspenning  



Sinds juli wordt er na de jeugdtraining op donderdagavond gebruik gemaakt van ons wie-
lerparcours door een groep handbikers. Deze groep is voornemens om zich aan te sluiten 
bij TML Dommelstreek. Hiermee ontstaat er binnen onze vereniging een nieuwe afdeling. 
We hebben de entree van het paviljoen al rolstoelvriendelijk gemaakt voor onze nieuwe 
potentiële leden. In de nabije toekomst zullen er mogelijk nog meer aanpassingen in ons 
paviljoen noodzakelijk zijn. Op 29 september zal de groep tijdens de Uniek Sporten Dag in 
Eindhoven gepresenteerd worden (zie ook www.unieksporten.nl).  

Op 14 september zullen de renners en begeleiders weer naar Bayeux vertrekken om op 18 
september met het bevrijdingsvuur in Eindhoven terug te komen. TML Dommelstreek is 
weer goed vertegenwoordigd dit jaar. We wensen de mannen veel succes. Bij de Belgische 
grens zullen ze door onze jeugdrenners opgewacht worden om samen het laatste stukje te 
rijden.  

Volgend jaar vieren wij ons 100-jarig bestaan. De feestelijkheden zullen plaatsvinden in het 
weekend van de Ronde van Geldrop op 27 en 28 april. Dit kunnen jullie alvast in je agenda 
noteren.  

In september zal de contributie van het lidmaatschap geïnd worden.  

Onze secretaris Jan-Willem Kamphof zal tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergade-
ring zijn taken neerleggen omdat hij gaat toetreden in het jurycorps van de KNWU. Deze 
keuze respecteren wij natuurlijk. Vanwege zijn vertrek zijn wij op zoek naar minimaal één 
nieuw bestuurslid. Taken zijn in onderling overleg in te vullen. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij het secretariaat.  

Zaterdagavond 29 september houden wij onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Vrijwilligers die 
zich hebben ingespannen voor de vereniging of voor één van de door ons georganiseerde 
evenementen zijn van harte welkom vanaf 20.00 uur op de Kervel.  

 

Mededelingen van het bestuur 



 

Hallo,  

Ik ben Jelle Peters. 11 jaar oud en kom uit Eindhoven. Ik ben sinds eind mei lid van TML 

Dommelstreek. Ik was naar de open dag geweest en vond het een gezellige club met aardi-

ge trainers en er wordt hard gefietst. Ik heb meteen meegedaan met de jeugdronde van 

Geldrop op 3 juni, mijn eerste wedstrijd.  

Het was even een haastwerkje om alles te regelen. Een fiets gehuurd bij onze sponsor Hee-

rings, het lidmaatschap van KNWU, de transponder, etc. maar dankzij de hulp van de voor-

zitter Marc de Groof is alles op tijd gelukt. Toen de wedstrijddag. Het was een heel mooie 

dag met mooi weer. Het was een gezellige drukte, het leek wel een soort camping met alle 

meegebrachte stoeltjes en koelboxen en de hamburgerlucht. TML heeft een mooie party-

tent waar iedereen steeds verzamelde. Er was een heuse jurywagen met wielrenbobo’s en 

zo’n omroeper die verslag doet van de wedstrijd.  

In mijn categorie (4) doen ook Pim en Rens mee. Pim heeft al veel ervaring, voor Rens was 

het ook de eerste wedstrijd. Met zijn 3-en hebben we de TML-renners uit categorie 1 t/m 3 

aangemoedigd totdat we zelf aan de beurt waren. Gelukkig konden we Pim en zijn vader 

Mike volgen wat we moesten doen. We moesten door de verzetcontrole naar de start. Het 

was best wel spannend. En toen waren we weg. We zaten als één groep de eerste ronde bij 

elkaar. 29 renners die door de smalle bochten heen moesten. En toen raakte ik het wiel van 

een voorganger en ging helaas onderuit en kwam Rens toen ook ten val. We hadden allebei 

schaafwonden. Er waren aardige EHBO mensen die ons opgelapt hebben met jodium en 

verband. Ik ben weer opgestapt en heb de race nog uitgereden, heb me nog kunnen op-

trekken aan Pim die nog goed in de wedstrijd lag. Helaas heb ik teveel rondjes gemist, dus 

als uitslag kreeg ik wel DNF maar ik ben best wel trots op mezelf dat ik hem ondanks alle 

schaafwonden en in het verband toch heb uitgereden. Daarna hebben we nog categorie 6 

aangemoedigd met Dirk en Ramón, die maakten er een mooie koers van door steeds aan te 

vallen. En ik kreeg een lekkere hamburger. Het was een hele leuke dag ondanks de val.  

 

Ik heb daarna nog meegedaan met de 3e jeugdronde van de Rooëjbes in Neer (16 juni). 

Daar was ik de enige van TML omdat iedereen naar het NK was in Steenbergen. Het was 

een stratencircuitje van 4x een bocht linksom. Ik kon bij het peloton blijven maar hing (zo 

zegt mijn vader) in het elastiek; bij iedere bocht moest ik weer flink aanzetten om bij de 

groep te blijven. Ik ben uiteindelijk 14e van de 18 geworden, kon niet meer meedoen bij de 

massasprint. En ik ben gekozen tot renner van de dag en kreeg zelfs een medaille. Mijn va-

der vond het ook een prima wedstrijd, hij kon op het terras zitten met koffie en een Biene-

stich met aardbei. Halverwege op weg naar Eindhoven kwamen we er wel achter dat we 

vergeten waren het rugnummer in te leveren, dus weer op en neer naar Neer. 

Mijn 3e wedstrijd was op de high tech campus in Eindhoven (23 juni). Ook hier zat ik goed 

bij het peloton maar ik trapte niet goed door bij de bochten en moest ook hier steeds flink 

aanzetten om weer bij de groep te komen. Daarom gaf onze trainer Denise mij aanwijzin-

gen vlak voor de bocht. En toen lag ik zo maar opeens eerste bij de bel voor de laatste ron-

de. Maar ik was al kapot en kon niet meer mee sprinten. Ik ben toen 16e van de 21 gewor-

den. Er waren meerdere TML renners met een podiumplek, daar is vast ook een verslagje 

van geschreven.  

Ik ben inmiddels van het voetballen af en kan nu dinsdag en donderdag trainen. Dus wie 

weet, bij een volgende wedstrijd rij ik ook voor het podium.  

 

 Even voorstellen 

Jeugdronde Rooëjbes 



 
Uitslagen KNWU-wedstrijden 

8e Kleeberg Challenge - 5 mei 

Thijs van Beek   DNF (nieuwelingen) 

Jeroen Hasselaar (tijdrit) 32 (junioren) 

Jeroen Hasselaar (omnium) 27 (junioren) 

Jeroen Hasselaar (weg) 23 (junioren) 

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren en  

elite-mannen/beloften 

mei t/m juli 2018  

Studentencup Maastricht - 6 mei 

Joris de Mönnink  22 (DIVLIC) 

Wielerronde Maren-Kessel - 10 mei  

Ruben van Wijk  33 (nieuwelingen) 

Bas de Groof  42 (nieuwelingen) 

Pieter de Groof    4 (junioren) 

Jan-Willem Kamphof 40 (elite) 

Districtskampioenschap tijdrijden - 8 mei 

Thijs van Beek   11 (nieuwelingen) 

Jeroen Hasselaar     9 (junioren) 

Pieter de Groof    5 (junioren) 

Jan-Willem Kamphof    8 (elite) 

Flevotour Kampen - 12 mei 

Pieter de Groof  55 (junioren) 

Wielerronde van Uden - 13 mei 

Joris de Mönnink  23 (elite) 

Paul Dekkers   26 (elite) 

Internationale juniorendriedaagse - 18-20 mei 

Pieter de Groof (eindklassement) 63 (junioren) 

Wielerweekend omloop der Kempen - 19 mei 

Ruben van Wijk  29 (nieuwelingen) 

Bavaria ronde van Lieshout - 20 mei 

Ruben van Wijk  16 (nieuwelingen) 

Thijs van Beek 14 (nieuwelingen) 

Joris de Mönnink  33 (amateurs) 

Paul Dekkers  23 (elite) 

Regio kampioenschap Zuid Mierlo - 21 mei 

Thijs van Beek   46 (nieuwelingen) 

Bas de Groof    71 (nieuwelingen) 

Max Rossen   70 (nieuwelingen) 

Jeroen Hasselaar   25 (junioren) 

Pieter de Groof    8 (junioren) 

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Joris de Mönnink  14 (amateurs) 

Kermisronde Westerhoven - 26 mei 

Joris de Mönnink  19 (amateurs) 

Paul Dekkers  19 (elite) 

Noord Drentse dorpenomloop - 26 mei 

Pieter de Groof  31 (junioren) 

Jeroen Hasselaar 41 (junioren) 

Wielerronde van Stampersgat - 27 mei 

Thijs van Beek  DNF (nieuwelingen) 

25e NL cup Heeswijk - 27 mei 

Jeroen Rebel     6 (masters 40-+) 
Omloop van de Maasvallei - 2 juni 

Bas de Groof    DNF (nieuwelingen) 

Max Rossen   DNF (nieuwelingen) 

Ruben van Wijk  DNF (nieuwelingen) 

Pieter de Groof  18 (junioren) 

Ronde van Papendrecht - 2 juni 

Jan-Willem Kamphof   68 (elite) 



 
Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Ronde van Nieuwendijk - 9 juni 

Jeroen Hasselaar  36 (junioren) 

Wielerweekend Buchten -  16 juni  

Thijs van Beek  21 (nieuwelingen) 

Max Rossen  32 (nieuwelingen) 

Ruben van Wijk 28 (nieuwelingen) 

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren en  

elite-mannen/beloften 

mei t/m juli 2018  

Wielerronde van Numansdorp - 11 juni 

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Kasteelronde van Mill - 17 juni 

Floris Pennings  DNF (amateurs) 

Jeroen Rebel    18 (amateurs) 

Wielerronde van Riethoven - 18 juni 

Jan-Willem Kamphof  28 (elite) 

Paul Dekkers    27 (elite) 

Wielerfestival High Tech Campus - 23 juni 

Jan-Willem Kamphof  29 (elite) 

Paul Dekkers    28 (elite) 

NK weg 15-18 jarigen Philippine - 23 juni 

Pieter de Groof   18 (junioren) 

NK weg masters HTC Eindhoven - 24 juni 

Jeroen Rebel   11 (masters 40+) 

Kermisronde van Luyksgestel - 25 juni 

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Paul Dekkers    DNF (elite) 
Ronde van Honselersdijk - 28 juni 

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 8 van Bladel - 29 juni 

Pieter de Groof 39 (junioren) 
Wielerronde van Kruiningen - 30 juni 

Max Rossen   21 (nieuwelingen) 

Wielerronde van Nispen - 30 juni 

Jeroen Rebel     5 (amateurs) 

8 van Bladel - 30 juni 

Pieter de Groof 23 (junioren) 

Thijs van Beek 20 (nieuwelingen) 

Ruben van Wijk 32 (nieuwelingen) 

8 van Bladel - 1 juli  

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Pieter de Groof (eindklas.) 33 (junioren) 

Ronde van Twente - 7 juli 

Pieter de Groof 34 (junioren) 

Jeroen Hasselaar 50 (junioren) 

Omloop der Zevenheuvelen - 8 juli  

Jeroen Rebel    33 (amateurs) 

NK para-cycling tijdrijden- 20 juni 

Rob vd Linden   3 (cycling 1-3) 

Kermisronde Bergeijk - 10 juli  

Jan-Willem Kamphof  32 (elite) 

Paul Dekkers   29 (elite) 

Wielerronde van Abbenbroek - 14 juli  

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Ronde van Barendrecht - 21 juli  

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 



Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Uitslagen jeugd  

mei t/m juli 2018 

Hel van Netersel - 6 mei 

Luuk Braspenning  10 

Cas Metten     6 

Job van Iersel   22 

Rens Braspenning  21 

Eva van Beek   17 

Pim van Leenders  23 

Ramón Setz   21 

Output jeugdronde van Schijndel -  10 mei  

Luuk Braspenning  16 

Cas Metten      6 

Rens Braspenning   32 

Job van Iersel   34 

Eva van Beek   26 

Ramón Setz   20 

Dirk de Groof   15 

Jeugdronde van Kampen -  12 mei  

Dirk de Groof   16 

Wielerronde van Uden -  13 mei  

Luuk Braspenning  12 

Cas Metten      8 

Rens Braspenning   20 

Eva van Beek   17 

Ramón Setz   14 

Dirk de Groof   15 
Jeugdronde van Brakel -  19 mei  

Luuk Braspenning    5 

Saar van Leenders    9 

Cas Metten      3 

Rens Braspenning   17 

Job van Iersel   19 

Eva van Beek   15 

Pim van Leenders  13 

Ramón Setz     7 

Dirk de Groof   10 

Jeugdronde van Someren -  21 mei  

Luuk Braspenning    9 

Saar van Leenders  15 

Cas Metten    12 

Job van Iersel   29 

Rens Braspenning   27 

Eva van Beek   19 

Pim van Leenders  26 

Ramón Setz     9 

Dirk de Groof   31 

Wielerronde van Erp -  27 mei  

Luuk Braspenning    6 

Saar van Leenders  11 

Cas Metten      7 

Rens Braspenning   DNF 

Eva van Beek   15 

Pim van Leenders  22 

Ramón Setz     8 

Dirk de Groof   15 

 

Uitslagen jeugd  

Mei t/m juli 2018 



 

 

Uitslagen KNWU-wedstrijden 

 
Wielerfestival High Tech Campus categorie 3 en 4 

Uitslagen jeugd  

mei-juli 2018 

Hammer Youth Sittard -  2 juni 

Ramón Setz   27 

Dirk de Groof   44 

Jeugdronde op de Heksenberg  -  10 juni 

Ramón Setz     6 

3e jeugdronde de Rooijebes Neer -  16 juni 

Jelle Peters   14 

Wielerfestival High Tech Campus -  23 juni 

Luuk Braspenning      3 

Cas Metten      3 

Eva van Beek    13 

Rens Braspenning   19 

Rens Schmitt    20 

Jelle Peters    16 

Ramón Setz    11 

Dirk de Groof      2 

45e Ronde van Giessenburg -  7 juli 

Pim van Leenders    8 

Geonius jeugdronde van Schinnen -  8 juli 

Ramón Setz (tijdrit)   24 

Ramón Setz (criterium)  18 

Jelle Peters (criterium)  23 Jeugdklimkoers Bocholtz -  15 juli 

Ramón Setz   18 


