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Voorwoord van de voorzitter 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan erg veel verschillende 

onderwerpen. Het is ook alweer een hele tijd geleden dat er een 

nieuwsbrief is verschenen. Inmiddels is het winterseizoen alweer bijna 

voorbij. De jeugd is al gestopt met veldrijden en hebben nu even rust 

tot half maart, dan beginnen voor hen de trainingen op de baan weer. 

De nieuwelingen, junioren en de volwassenen trainen alweer vanaf 

begin januari op de weg. Ook de oudste jeugd mag bij deze groep aan-

sluiten; zij kunnen op zaterdag de eerste kilometers in het wiel van het 

peloton fietsen. Daarna gaan ‘de groten’ verder met het rondje Laar en 

de jeugd fietst van Maarheeze, via Someren-Heide terug naar Geldrop. 

Het vertouwde pakje van TML Dommelstreek dus weer te zien op de

weg. Maar voor hoe lang nog? Er is immers een nieuw ontwerp voor 

de kleding in de maak. Mike geeft in deze nieuwsbrief een klein kijkje 

in de kledingkeuken.  

Verder is er in deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor het 100-jarig 

bestaan van onze club. We staan er dit jaar uitgebreid bij stil en willen 

dit jubileum graag met zoveel mogelijk betrokkenen vieren. Zo zijn alle 

oud-leden ook welkom tijdens onze festiviteiten. Helaas kunnen we 

niet meer iedereen achterhalen of bereiken; dus het zou fijn zijn als 

jullie ons hierbij zouden kunnen helpen. Verspreid het nieuws over het 

jubileum; het wordt vast een druk bezocht en gezellig samenzijn.  

Uiteraard zitten onze renners in de winter niet stil; een aantal jeugd-

renners heeft aan veldwedstrijden meegedaan, een enkele junior ook 

en er zijn wat volwassenen die ook nog met een uitslag in deze nieuws-

brief vermeld staan. Ook heeft een jeugdlid zich gewaagd aan het baan-

wielrennen deze winter; dat vonden we ook een vermelding in de 

nieuwsbrief waard.  

Tenslotte wil ik jullie graag nog wijzen op een aantal data: 

4 t/m 7 maart   Kleding passen 
18 maart Algemene ledenvergadering 

6 april  Open Dag 

27 en 28 april jubileum weekend

Ik wens jullie veel leesplezier. 

Marc de Groof   



Mededelingen van het bestuur 

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

100 jaar Wielervereniging TML Dommelstreek 

21 november 1919 is de exacte datum dat Trap Met Lust in de toenmalige gemeente 
Zesgehuchten is opgericht. Komend jaar bestaat de vereniging dus 100 jaar. Dit heuglijke 
feit kan uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan, vandaar deze vooraankondiging om de 
plannen in grote lijnen al bekend maken.  

De speciaal voor dit jubileum in het leven geroepen commissie werkt samen met het 
bestuur aan activiteiten, die direct verband houden met dit bijzondere jaar en die tevens  
passen bij het beleid van de vereniging.  

Zo zullen er op zaterdag 27 april wedstrijden worden door Handbikers, Junioren man-
nen (U19) en amateurs. De wedstrijddag zal afgesloten worden met een wedstrijd 
voor recreanten, de zogenaamde funklasse. 

De activiteiten overdag worden gevolgd door een feestavond: een reünie voor al-
le  (oud) leden van de fusieverenigingen; Trap Met Lust - Dommelstreek - Het  Zuiden -
R en TC Wilhelmina en Kolonel Cole. 

Op zondag 28 april is er nog een wedstrijddag met jeugdwedstrijden vanaf 10.00 uur 
in 7 jeugdcategorieën. In de middag zal deze gevolgd worden door de wedstrijd van de 
Elite en Belofte, deze wedstrijd zal meetellen voor het Belisol Kempenklassement. 

Zoals u ziet een prachtig maar omvangrijk programma, waarbij de steun van sponso-
ren en vrijwilligers onontbeerlijk is!  

Dus als u zich op wat voor manier dan ook mede wilt inzetten om dit bijzondere week-
end te doen slagen, u bent van harte welkom!  

Meer informatie is te vinden op de website www.tmldommelstreek.nl/100-jaar. 

Bestuur - Commissie TML-DOMMELSTREEK 

http://www.tmldommelstreek.nl/100-jaar


Voor het seizoen 2019 heeft wielervereniging TML Dommelstreek voor de categorie U19, 
heren junioren, een samenwerkingsverband gesloten met TWC de Kempen en het Rob 
Ruijgh Development Team. Door deze overeenkomst kunnen de junioren niet alleen deel-
nemen aan Nederlandse een- of meerdaagse wedstrijden en klassiekers, maar ook aan 
Duitse, Belgische en Luxemburgse. Via deze samenwerking bieden de deelnemende wieler-
verenigingen hun renners de kans om op nationaal en internationaal niveau ervaring op te 
doen en stellen ze op de lange termijn de toekomst voor clubrenners veilig. 

Voor de categorie Nieuwelingen jongens zijn we de samenwerking aangegaan met TWC de 
Kempen zodat zij ook aan de start van de Nationale wedstrijden kunnen staan. 

In de toekomst zullen we ook met belofterenners kunnen aansluiten bij de samenwerking 
die er komend seizoen al is tussen TWC de Kempen en de Bergklimmers. Zodat we ook in 
deze categorie een mooi programma kunnen bieden.  

Mededelingen van het bestuur 

Nieuwe kleding voor TML Dommelstreek renners! 

Nu er dan eindelijk een definitieve nieuwe 
sponsor was voor op de broeken konden wij 
aan de slag voor een nieuwe look voor onze 
renners. Ik vormde een kleine commissie met 
Denise de Groof en Koen Strik. Al snel kwa-
men we bij elkaar en bedachten dat we een 
lastige taak hadden. We wilde uiteraard een 
nieuwe look creëren en tegelijkertijd onze 
eigen uitstraling niet verloochenen. Ook 
moest er een keuze gemaakt worden waar 
wij onze nieuwe kleding gaan laten maken. 
Uiteindelijk ging het nog tussen Balans en 
Rogelli. Een lastige keuze was dat.  

Gaan we voor de goede naam en bekendheid van Rogelli of de prijs en toegankelijk-
heid van Balans. De keuze is op Balans gevallen. Nu moeten we het ontwerp nog af-
ronden en een aantal pasavonden plannen. Zoals het er nu uit ziet wordt dat week 10 
(4-7 mrt). Dan zouden we een week voor het feestweekend van 27 april de nieuwe 
kleding binnen krijgen. 

Mocht je nog meer willen weten, dan kun je voor vragen bij mij terecht. 

Groetjes Mike 

Samenwerkingsverband met TWC de Kempen en het Rob Ruijgh Develop-

ment Team/WCL Bergklimmers  



Binnen’spelen’ 

Cas zoekt het hogerop! 

Cas (Metten) was het afgelopen winterseizoen niet veel bij TML Dommelstreek te zien. 

Welgeteld één veldwedstrijd heeft hij gereden. Heeft Cas dan de hele winter niets gedaan? 

Niets is minder waar. Cas is samen met vader Bas ongeveer 20 keer naar het Noorden gere-

den om daar ’de baan’ op te zoeken. Cas heeft dit jaar voor het eerst geproefd aan het 

baanwielrennen. Dat is natuurlijk heel bijzonder, genoeg reden voor de redactie om eens 

even bij Cas na te gaan hoe dat nu zo gekomen is.   

Cas is al 4 jaar lid van TML Dommelstreek. Hij is lid geworden toen hij 6 jaar oud was. Ei-

genlijk nog iets te jong, maar Cas was niet te houden. Hij wilde heel graag gaan wielren-

nen. Zijn allereerste officiële wedstrijd was de Jos van der Vleutencross in Helmond, Cas 

was toen net 8 jaar oud en werd meteen 6e. Inmiddels is Cas ruim 40 wedstrijden verder. 

Het wegwielrennen vindt hij leuker dan het veldrijden, op de weg is het minder zwaar en 

zijn er leukere oefeningen. Nadeel is wel dat je hard kunt vallen op de weg. Tijdens de 

trainingen is hij ook al 2x hard gevallen, zelfs een keer met een tand door zijn lip.  

Het leukste aan wielrennen vindt hij slalom, sprinten, maar vooral bergop fietsen. Dat was 

te merken; het NK in Amersfoort was erg heuvelachtig en Cas mocht 6 keer de Amers-

foortse berg omhoog fietsen. Dat deed hij erg goed; iedere ronde haalde Cas renners in 

en hij finishte uiteindelijk als 4e. Ook in categorie 1 kan samenwerking je al heel ver bren-

gen; Cas fietste de laatste ronden samen met Kai, Cas kan goed dalen (wel 50 km/uur!) en 

Kai goed klimmen. Dit heeft voor hen beiden voor een mooie klassering gezorgd. Maar 

het allerleukste van het NK was met alle kinderen zwemmen op de camping.  

Cas heeft toen hij in categorie 2 zat nog 2 NK’s gereden; het NK veldrijden in Hoogeveen 

en het NK weg in Steenbergen. Cas vond het NK in Hoogeveen moeilijk, er zat een steile 

bult in en niemand fietste daar door. Hij had niet het gevoel dat het goed ging, maar wist 

toch als 11e te eindigen. Steenbergen is een wedstrijd die hij snel wil vergeten. Tijdens de 

race begon het regenen en de wegen werden spekglad. Er zijn kinderen gevallen en Cas 

durfde niet meer goed door te fietsen. In de eindsprint slipten zijn wielen weg. Een 27e 

plek wist hij er nog uit te slepen.  

In oktober vorig jaar begon het veldseizoen. Cas had thuis al laten weten dat hij graag zou 

willen baanwielrennen in plaats van veldrijden. Hij was al een paar keer gaan kijken naar 

de zesdaagse in Rotterdam, daar is het baanvlammetje aangewakkerd. Inmiddels is Cas al 

ongeveer 20 keer naar de baan gegaan; in Apeldoorn, Amsterdam en Alkmaar.  Er zijn veel 

verschillende onderdelen op de baan: 200 meter vliegende start, afvalkoers, puntenkoers, 

scratch, temporace, sprint, onbekende afstand, keirin en derny. Cas vindt de vliegende 

start het leukste om te doen. En het allerleukste van op de baan fietsen is het bovenin 

fietsen, daar is het lekker steil. 

Nou ga je met wegwielrennen soms al heel hard, met baanwielrennen is de snelheid nog 

een tikje hoger. De renners gaan gemiddeld ongeveer 5 km/uur harder; dit betekent dat 

Cas ongeveer 40 km/uur fietst! Er zijn nog meer verschillen met het fietsen op de weg. Zo 

heeft een baanfiets geen remmen, geen versnellingen en moet je doortrappen als je wilt 

stoppen(?!). Je hebt ook een andere houding op een baanfiets, je handen plaats je anders 

(er zit ook een ander stuur op) en je zit met je billen voor op het zadel.  

Ook bij het baanwielrennen zijn er wedstrijden. Cas heeft aan een competitie van 7 wed-

strijden meegedaan (Future Series), hij is als 2e geëindigd, superknap.  

Aan het einde van het interview wordt aan Cas gevraagd of hij nog iets vergeten is te zeg-

gen over het baanwielrennen. Hij wil graag nog 3 dingen kwijt: “ik doe volgend jaar weer 

mee”, “een rollerbank meenemen is heel handig, je kunt niet infietsen op de baan” en “ik 

kan het aan alle TML-ers aanraden om mee te doen”.  

Nou Cas, wie weet wie er allemaal aansluit volgend jaar na jouw enthousiaste verhaal! 



Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Acht van Chaam - 1 augustus 

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) Uitslagen nieuwelingen,  

junioren en  

elite-mannen/beloften 

aug-dec 2018  

Globel Tour d’Oospel Ospel - 4 augustus 

Paul Dekkers  20 (elite) 

Wielerronde van Steensel - 13 augustus 

Paul Dekkers  18 (elite) 

Profronde Westland Wateringen - 2 augustus 

Jan-Willem Kamphof    DNF (elite) 

Mijl van Mares Maarheeze -  4 augustus  

Pieter de Groof  11 (junioren) 

Omloop van Valkenswaard - 26 augustus 

Ruben van Wijk DNF (nieuwelingen) 

Thijs van Beek  59 (nieuwelingen) 

Max Rossen  DNF (nieuwelingen) 

Pieter de Groof  DNF (junioren) 

Jeroen Hasselaar DNF (junioren) 

Wielerronde van Well - 2 september 

Jeroen Rebel 15 (amateurs) 

Joris de Mönnink 20 (amateurs) 

Klim Classic Berg & Terblijt - 19 augustus 

Pieter de Groof  16 (junioren) 

Jeroen Hasselaar 21 (junioren) 

Jeroen Rebel   39 (amateurs) 

Joris de Mönnink 30 (amateurs) 

Pijl van Heerlerheide  - 26 augustus 

Jeroen Rebel 18 (amateurs) 

Joris de Mönnink 27 (amateurs) 

NK paracycling handbiken - 

15 september  

Rob vd Linden 4 (c1-3) 

Efteling omloop van Hill & Moer - 23 september 

Pieter de Groof DNF (junioren) 

Jeroen Hasselaar DNF (junioren) 

Ronde vd Grote Beek Eindhoven- 22 september 

Joris de Mönnink   8 (DIVLIC) 

NK MTB Gasselte -  30 september 

Jeroen Rebel   4 (M40) 

Veldritweekend van Boxtel - 23 december 

Thijs van Beek   DNF (junioren) 



Uitslagen KNWU-wegwedstrijden 

Ronde van Nuenen - 19 augustus 

Luuk Braspenning    7 (cat 1) 

Saar van Leenders 19 (cat 1) 

Cas Metten     2 (cat 2) 

Rens Braspenning 17 (cat 3) 

Job van Iersel  19 (cat 3) 

Jelle Peters   15 (cat 4) 

Pim van Leenders 21 (cat 4) 

Tobias Burgers 24 (cat 4) 

Dirk de Groof    7 (cat 6) 

Ramón Setz  15 (cat 6) 

Ramon van Zeeland DNF (cat 6) 

Wielerronde van Well -  2 september 

Ramón Setz    9 (cat 6)  Uitslagen jeugd 

aug-sept 2018   

Jeugdronde van Reuver -  9 september 

Jelle Peters    8 (cat 4) 

Ronde van Korvel Tilburg -  9 september 

(tevens Brabantcup) 

Luuk Braspenning   7 (cat 1) 

Cas Metten   5 (cat 2) 

Rens Braspenning 21 (cat 3) 

Bavelse bergclassic Breda - 16 september 

Pim van Leenders 30 (cat 4) 

Ramón Setz 33 (cat 6) 

Jeugdronde van de Uithof -  30 september 

Ramón Setz     17 (cat 6) 

Koppeltijdrit Schijndel - 8 september 

Luuk Braspenning & Dirk de Groof 2 (cat 1) 

Rens Braspenning & Bas de Groof  2 (cat 3) 

Jelle Peters & Vincent Peters  2 (cat 4) 

Dirk de Groof & Pieter de Groof  DNF (cat 6) 



Uitslagen KNWU-veldwedstrijden 

Uitslagen jeugd 

mei t/m juli 2018 

Helmcross Helmond - 13 oktober 

Cas Metten 11 (cat 3) 

Pim van Leenders 30 (cat 5) 

Veldrit vd Reeshof Tilburg- 11 november 

Pim van Leenders  28 (cat 5) 

Uitslagen jeugd  

okt 2018 - jan 2019 

Jeugdveldrit Spijkenisse- 18 november 

Ramón Setz  17 (cat 7) 

Pietencross Dommelen - 24 november 

Eva van Beek  22 (cat 4) 

Pim van Leenders 23 (cat 5) 

Ramón Setz  29 (cat 7) 

Jeugdveldrit Lieshout - 2 december 

Pim van Leenders 28 (cat 5) 

Ramón Setz  32 (cat 7) 

Veldritweekend van Boxtel - 22 december 

Eva van Beek 19 (cat 4) 

Pim van Leenders 24 (cat 5) 

Grand Prix St. Michielsgestel - 6 januari  

Pim van Leenders  17 (cat 5) 

Veldrit Uden - 13 januari  

Ramón Setz 38 (cat 7) 



Dit jaar is het NK Veldrijden voor de jeugd door ‘onze buren’ van R&TC Buitenlust georgani-

seerd. In Helmond, dat is weer eens wat anders dan Appelscha of Hoogeveen. Er zijn alleen 

dit jaar niet zoveel jeugdrenners geweest die veldwedstrijden hebben gereden, zoals jullie 

in de uitslagen in deze nieuwsbrief kunnen lezen. En je moet nu eenmaal een KNWU-veldrit 

hebben gereden om deel te mogen nemen aan het NK. Cas had een veldwedstrijd gereden, 

maar is deze winter op de baan te vinden. Eva wilde eerst wel meedoen, daarna toch weer 

niet en later weer wel en ja, toen was de inschrijving gesloten! Dit jaar moesten Pim en 

Ramón de eer van de club hoog houden.  

NK Veldrijden jeugd 26 januari 2019 

In de week voor het NK was het flink koud. Er lag een groot pak sneeuw en de paden van 

het parcours moesten sneeuwvrij worden gemaakt. Tijdens het verkennen van het parcours 

op vrijdagmiddag was de grond nog hard, op sommige delen 

leek het wel een wegparcours. Zelfs de stukken op het strand 

waren niet al te mul en hier hoefden de mannen niet eens van 

hun fiets af. Hoe anders was dat op de wedstrijddag! Inmiddels 

was alle sneeuw gesmolten, de grond was nat geworden en 

tegen de tijd dat onze jongens hun wedstrijd mochten fietsen, 

was het zand op het strand helemaal omgewoeld. Er waren dus 

flink wat technische vaardigheden nodig om dit parcours goed 

te kunnen fietsen. Na de pauze was eerst Pim aan de beurt. Hij 

ging voortvarend van start. Hij heeft de eerste 2 ronden met 

een hoge snelheid kunnen fietsen. Pim heeft alles gegeven en 

was in de laatste ronde helemaal stuk. Helaas kwamen er in 

deze ronde nog een paar renners langszij. Toch heeft hij een 

mooie plek behaald en kon terugkijken op een goede wedstrijd.  

Ramón had er veel zin in. Door wat pech 

moest hij noodgedwongen een paar weken 

zijn fiets in de schuur laten staan. Nét op 

tijd was zijn pols weer hersteld en kon hij 

toch aan het NK deelnemen. Ramón heeft 

zijn 4 rondes heel gelijkmatig gefietst. Ook 

hij kwam moe, maar voldaan over de 

streep. Zo, dit was voor hem het laatste NK 

veldrijden bij de jeugd :-(  



Wat je altijd al wilde weten... 

Tijdrit op de wielerbaan 

Als je aan kinderen vraagt waarom ze wielrennen zo leuk vinden, dan krijg je vaak als ant-

woord ‘omdat je dan zo hard kunt fietsen’. Maar hoe hard fietsen die kinderen eigenlijk? De 

hoogste tijd voor een échte tijdrit op onze wielerbaan. Vorig jaar, in 2018, heeft de jeugd drie 

keer een tijdrit gereden. De eerste in april, de tweede in juli tijdens het jeugdkamp en de 

derde in september. Zou zo’n eerste tijdrit nou echt veel langzamer worden gereden? Heb-

ben de renners nou last van de weinige nachtrust die ze hebben gehad tijdens het jeugd-

kamp? Geven ze alles aan het einde van het seizoen óf zijn ze dan juist aan rust toe?  

Alle gegevens en tijden van de jeugdrenners zijn na de drie tijdritten van 2018 op een rijtje 

gezet. Naast de rondetijden zijn de gemiddelde snelheden berekend. Sommige renners wis-

ten heel vlakke rondetijden neer te zetten, anderen hadden in de eerste ronde teveel gege-

ven en kwamen zichzelf later in de tijdrit tegen, in ronde 2 of in ronde 3. Prima oefening dus 

om te leren doseren tijdens een wedstrijd. De uitslagen van de drie tijdritten zijn met elkaar 

vergeleken; er is gekeken welke tijdrit door de renner het snelst is gereden, welke gemiddeld 

en in welke rit de renner er het langste over gedaan heeft. Wat blijkt nu? Gemiddeld gezien 

hebben de renners in april het beste resultaat neergezet! Bij deze tijdrit waren er namelijk 

maar 2 renners (van de 12) die hier hun langzaamste tijd hebben genoteerd, een schamele 

17%. Tijdens het jeugdkamp in juli waren er 5 renners die te veel last hadden van de ver-

moeidheid van het kamp en laag scoorden, dit was goed voor 33% van de scores in juli. Ten-

slotte, in september noteerden we van 5 renners de langzaamste tijd, dit keer was dat 36% 

van de renners.  

Welke conclusie moeten we hier nu uit trekken? 

In april is er relatief goed gekoerst; je zou kunnen zeggen dat de renners de winter goed 

doorgekomen zijn en met frisse moed weer aan het seizoen zijn begonnen. In juli was een 

aantal jeugdleden flink ‘aan’, dit heeft de resultaten op de tijdrit negatief beïnvloed. Ten-

slotte, aan het einde van het seizoen bleken de renners toe aan iets anders. Goed dat het 

veldseizoen weer bijna begon! Of deze conclusies kloppen, zullen we dit seizoen gaan zien. 

Als het wegseizoen weer is begonnen, dan gaan we de tijdritten weer verrijden… 

Eerst even een overzicht van de snelste rondetijden van onze jeugdrenners. 

Sisco  1.46.02 23,8 km/uur 

Luuk 1.20.82 31,2 km/uur  

Saar 1.25.55 29,5 km/uur 

Inoka  1.34.72 26,6 km/uur  

Matthijs  1.26.22 29,2 km/uur  

Cas M. 1.17.50 32,5 km/uur 

Job 1.29.52 28,2 km/uur 

Rens B. 1.20.57 31,3 km/uur 

Mila 1.25.45 29,5 km/uur  

Tobias 1.27.80 28,7 km/uur  

Pim 1.15.82 33,2 km/uur 

Jochem 1.16.97 32,7 km/uur 

Eva 1.15.75 33,3 km/uur 

Jelle 1.11.85 35,1 km/uur 

Cas P.  1.17.40 32,6 km/uur 

Dennis  1.19.42 31,7 km/uur 

Ramon van Z. 1.15.22 33,5 km/uur 

Wouter  1.07.55 37,3 km/uur 

Dirk  1.07.43 37,4 km/uur 

Ramón S.  1.06.01 38,2 km/uur 




