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Voorwoord van de voorzitter 
 
Na de vorige editie van de Ronde van Geldrop was het al snel duidelijk. Vrij-
wel iedereen was blij met het nieuwe parcours en het warme onthaal van 
het evenement op Zesgehuchten. In 2019 moest het 100 jarig jubileum van 
de vereniging tijdens de Ronde van Geldrop op Zesgehuchten gevierd wor-
den. 
Er waren ideeën genoeg; er moesten twee dagen lang wedstrijden gereden 
worden, een feestavond, disco voor de jeugd tot zelfs een nostalgische ker-
mis op het kerkplein. Allemaal geweldige ideeën, maar daar is wel wat voor 
nodig aan inspanning en financiële middelen. Naarmate dichter we bij het 
evenement kwam ook het besef dat niet alles in een weekend haalbaar is 
voor onze vereniging.  
Voor nu organiseren we een vol weekend lang wedstrijden voor groot en 
klein en in november organiseren we een reünie voor alle leden en oud-
leden van alle fusie verenigingen.  
We trappen nu af met een wedstrijd voor Handbikers, dit belooft een spek-
takel te worden, want ruim een uur lang worden er in 6 verschillende cate-
gorieën door elkaar gefietst. Ik wens de jury veel succes met het bepalen van 
de uitslag. Verder komen op zaterdag junioren, amateurs en funklasse aan 
bod. Op de zondag staat de jeugd en elite en belofte op het programma. 
Ik dank de vrijwilligers die dit evenement weer mee hebben mogelijk ge-
maakt. 
Verder dank ik natuurlijk alle sponsoren voor de gulle giften, de gemeente 
voor hun welwillende medewerking, alle parcoursbewoners, de kerk, de 
kerkbezoekers, de st. Josefschool, de EHBO Geldrop, de jury van de KNWU, 
alle parcoursbeveiligers, alle andere vrijwilligers en iedereen die ik nog verg-
eten ben en een bijdrage levert aan dit evenement. 
 
Het parcours ligt klaar en renners staan te popelen. Als het weer ook nog 
meewerkt kan iedereen een sportieve en gezellige dag beleven in het cen-
trum van  Geldrop. Veel plezier bij de 79te  “Makelaardij OLAV ” Ronde van 
Geldrop. 
 
Marc de Groof 
Voorzitter TML Dommelstreek 



 

 



 

 

Voorwoord 
 

Voor de 79e keer organiseert TML Dommelstreek  de Ronde van Geldrop. Een re-
sultaat om trots op te zijn. Bijzonder ook dat er weer gekoerst wordt op de locatie 
waar het op 21 november 1919 ooit allemaal begon voor deze prachtige sportver-
eniging.  

Castelijn van den Hurk richtte op dat moment Trap met Lust op in de toen nog 
zelfstandige gemeente Zesgehuchten. In 1947 is de vereniging heropgericht, na-
dat in de oorlogsjaren er amper activiteiten waren.  In 2007 fuseerde Trap met 
Lust met WV Dommelstreek en werd de nieuwe naam van de vereniging TML 
Dommelstreek.   

TML Dommelstreek viert dit jaar dus haar 100 jarig bestaan en is daarmee één 
van de oudste verenigingen van Nederland met een mooie historie waaruit be-
kende renners zoals Matje Sonnemans, Theo van den Boogaard, Wim van Grins-
ven, Hans Dekkers, Bert Oosterbosch, Frank en Leon Kersten en Steven Kruijswijk 
voortkwamen. Ook stond deze mooie vereniging aan de wieg van uitstekende 
trainers die nog steeds actief zijn voor de club.  

Maar vooral is TML Dommelstreek een vereniging voor en door de leden die 
dankzij de opbrengst van de feesttent tijdens eerdere Rondes de financiële basis 
heeft gelegd voor het professionele wielerparcours op de Kervel. Dit parcours 
werd begin jaren negentig in gebruik genomen. Ook dat is iets om trots op te zijn. 

TML Dommelstreek heeft momenteel een actieve jeugdafdeling en bouwt op dit 
moment aan de uitbreiding van de groep nieuwelingen, junioren, amateurs en 
elite. Na 100 jaar wordt er niet stilgestaan en dat is mooi.  

100 jaar is dus met recht een bijzondere mijlpaal. En dat wordt natuurlijk gevierd! 
Zo is er op zaterdag 27 en zondag 28 april weer een compleet wedstrijdprogram-
ma in elkaar gezet voor jong en oud. Het beloven weer spannende koersen te 
worden. Veel succes deelnemers. 

Lof voor de organisatie die de organisatie van de Ronde van Geldrop opnieuw 
voor elkaar heeft gekregen. Dit dankzij de tomeloze- en belangeloze inzet van de 
vele vrijwilligers waarop zij telkens weer een beroep mag doen.  

Ik wens alle deelnemers en toeschouwers van de Ronde van Geldrop een sportief 
en gezellig weekend toe. Veel plezier!  

 
Peter Looijmans 
Wethouder gemeente Geldrop-Mierlo 



 

 



 

 

 Organisatie: 
Regionale Wieler Vereniging TML Dommelstreek gevestigd 
te Geldrop. 
 

Jurysamenstelling K.N.W.U. Zaterdag 27 april: 
Voorzitter     Jeroen van Summeren 
Wedstrijdcommissaris 2  Cor van Eck 
Wedstrijdcommissaris  3  Marc Smits 
Aankomstrechter   Hubert Emans 
Commissaris/comp. verwerking Twan Roelands 
Microfonist     Rien van Horik 
Videofinish     Jos Jansen 

 

Jurysamenstelling K.N.W.U. Zondag 28 april: 
Voorzitter     Hubert Emans 
Wedstrijdcommissaris 2  Theo van Diessen 
Wedstrijdcommissaris  3  Jan-Willem Kamphof 
Aankomstrechter   Marcel Cranincks 
Commissaris/comp. verwerking Twan Roelands 
Microfonist     Rien van Horik 
Videofinish     Marc Smits 

 
EHBO: Vereniging EHBO Geldrop 

 
De wedstrijden worden verreden onder reglementen van de 
K.N.W.U. 
 

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor materiële schade en schade aan renners, publiek en 
derden. 



 

 



 

 



 

 



 

 

PARCOURS WESTRIJDEN  



 

 

Café de Muis | Hulst 145 5662 TG  Geldrop | 040 285 9393 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Friture Zesgehuchten | Hoog Geldrop 131 | 5663 BD Geldrop 



 

 



 

 

De Ronde Van Geldrop  een " auwverwetst" klassiek criterium 
 
Een wielerronde met een rijke historie die op 4 à 5 verschillende locaties binnen 
Geldrop werd georganiseerd, o.a. op Zesgehuchten, Braakhuizen, Spaarpot en de 
laatste jaren in het centrum waar op een "auwverwetst" prachtig klinkercriterium 
gereden wordt. Aantrekkelijk voor zowel renners, publiek, de diverse sponsoren 
en de plaatselijke horeca, waarbij het weer natuurlijk een handje moet helpen . 
 
We gaan echter terug naar 17-04-1977, 40 jaar geleden er werd ook toen een 
Ronde van Geldrop verreden in de wijk Braakhuizen, waar de ronde vanaf 1971 
tot 1978 verreden werd met als winnaars o.a. oud-profs Hans Langerijs, Bertje 
Pronk en voorts Hans Plugers, Sjaak Schuitemaker, en ondergetekende Geert  
Oosterbosch, winnaar in 1977. 
Ik was lid van sponsorploeg Lakspuiterij de Uitkomst - Riejan Sport, die zijn thuis-
haven had aan de Vlier in Geldrop met als geweldige sponsoren  Jan en Riet  
Jansen,  mensen met een groot hart voor de sport, want naast de wielerploeg 
werd er ook nog een motorcrossteam gesponsord.  
Langzaam maar zeker komen de herinneringen aan de ronde van 1977 weer bo-
vendrijven, waarbij de hele ploeg zijn uiterste best zou doen om de zege in eigen 
huis te houden. Het  was die dag redelijk goed weer 100 coureurs aan het vertrek 
en een pak volk langs de kant, kortom, een geweldige ambiance. 
De concurrentie was groot want ploegen als R en B Glas en Bossche Staalbouw 
hadden ook heel sterke renners naar Geldrop gestuurd om deze koers over 100 
km naar hun hand proberen te zetten . 
Vanaf de start werd er volop ingevlogen waarbij vooral onze ploeg zeer actief was, 
maar de anderen wisten natuurlijk dat wij de koers naar ons toe wilden trekken 
en waren zeer attent en vooralsnog werden alle pogingen geneutraliseerd,  
waarbij vooral plaatselijk favoriet Frans van Gils zoon van ons erelid Toon van Gils 
zich liet gelden.  
Iets na half Koers was er een aantrekkelijke premiesprint waar verwoed om werd 
gespurt en waarvan ploegmaat Dick van Egmond en ik ons bewust afzijdig van 
hielden, en meteen toen ze de benen stilhielden knalden wij er na een kort 
oogcontact keihard overheen en sloegen een serieus gat.  De zeer snelle Ad van 
Elten van Bossche Staalbouw zag het gevaar en reed in een rush naar ons toe, 
maar wel met onze ploegmakker Sjaak Schuitemaker in het wiel winnaar in 1976.  
Goed samenwerkend namen wij een voorsprong van 1 minuut en met 3 tegen 1 
leek het kat in het bakkie, boeken dicht en afmaken die koers maar zo simpel zou 
het niet worden want de finale zou ongekende spanning brengen.  
Met nog ongeveer 12 ronden te gaan openden wij het offensief tegen Ad van El-



 

 

 

 

 

 

 

 

Vind je wielrennen leuk ? 

 

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar oud en lijkt het jou ook leuk  
om te gaan wielrennen?  

Dat kan bij ons ! 
Kom het dan eens proberen op ons eigen baan aan de Kervel in Geldrop.  

Voor de eerste kennismaking kun je een helm en een fiets lenen. 
 

De jeugd traint op dinsdag- en donderdag 
van 18:00 uur tot 19:00 uur. 

Tot dan! 
Voor info mail: jeugd@tmldommelstreek.nl 



 

 



 

 



 

 



 

 

www.fokkerpetfood.com 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Nieuwendijk 5| 5664 HA GELDROP | Tel.: (040) 280 26 97 | info@woonsfeer.nl 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
De organisatie bedankt de bewoners aan en rond 

het parcours voor hun medewerking. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 
Wij danken alle sponsoren  

en adverteerders 
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Heuvel 7A  •  5664 HK Geldrop  •  T. 040 368 52 32 



 

 

Drukwerk:         Sluisstraat 101B 
        5666 AC Geldrop 


