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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het is nog niet zo lang geleden dat de vorige nieuwsbrief het licht zag.  

Inmiddels is er toch alweer het een en ander gebeurd: de eerste wed-

strijden zijn alweer verreden, er is een Open Dag georganiseerd, de 

ALV is achter de rug en de voorbereidingen voor het jubileumweekend 

van 27 en 28 april zijn in volle gang. Reden genoeg om de pen weer ter 

hand te nemen.  

Tijdens de ALV heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Jan-

Willem Kamphof heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Hij is tegen-

woordig in de jurybus te vinden bij KNWU-wedstrijden en is dus druk 

doende met andere werkzaamheden. Er zijn 2 leden toegetreden tot 

het bestuur: Peter Jansen en René Verleg. Sinds vorig jaar zijn zij ver-

bonden aan TML Dommelstreek, ze beoefenen beiden het handbiken. 

Mooi dat als gevolg van de toetreding van Peter en René ook deze dis-

cipline binnen het bestuur vertegenwoordigd is.   

Binnen een aantal weken zal het nieu-

we clubtenue op de weg te bewonde-

ren zijn. Onze renners zullen tijdens het 

feestweekend voor het eerst hun nieu-

we kleding aan het grote publiek gaan 

tonen. De kleuren oranje, blauw en 

geel zijn behouden, dus de renners 

zullen ook straks nog steeds herken-

baar zijn ook al fietsen ze in een groot 

peloton. Fijn voor het publiek! 

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

27 en 28 april   Jubileumweekend 

 

Ik wens jullie veel leesplezier.  

Marc de Groof   



 79ste  Makelaardij Olav Ronde van Geldrop  

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Over een kleine 2 weken is het zover: in het weekend van 27 en 28 april wordt voor de 79e 
keer de Ronde van Geldrop georganiseerd. Dit keer vinden er meer wieleractiviteiten 
plaats dan anders.  

Handbiken  

Op zaterdag 27 april starten om 10 uur de handbikers; voor TML Dommelstreek een nieu-

we discipline. Na het oprichten van een handbike-afdeling binnen onze vereniging, hebben 

we gemeend om hen ook een plaatsje binnen het programma van de Ronde van Geldrop 

te gunnen. We hopen hiermee meer bekendheid te geven aan het bestaan van deze disci-

pline binnen onze vereniging. Er wordt bijvoorbeeld ook ruchtbaarheid aan deze wedstrijd 

gegeven op handbiken.nl, het platform voor deze discipline. Voor deze gelegenheid heb-

ben we een alternatief parcours gezocht met 

minder drempels en meer asfalt. De start en 

finish zal hetzelfde zijn als tijdens de overige 

wedstrijden, maar er wordt gereden om de 

Beekweide over de Hertogenlaan via Toer-

nooiveld en over de Hertogenlaan weer naar 

de start/finish. René Verleg zal onze handbike-

afdeling in deze wedstrijd vertegenwoordigen. 

Dit is tevens zijn wedstrijd debuut. Succes al-

vast René!  

Junioren 

Na het ombouwen van het parcours start om 12 uur de wedstrijd van de junioren. Onze 

junioren zullen alle 3 aan de start verschijnen. Thijs van Beek (Zesgehuchten, Geldrop), 

Ruben van Wijk (Eindhoven) en Pieter de Groof (Heeze) zullen zich natuurlijk voor eigen 

publiek een mooi resultaat neer willen zetten.  

Amateurs  

Om 14 uur start de wedstrijd voor de renners met een amateurlicentie. Op dit moment 

zijn er zo’n 20 renners ingeschreven, waaronder onze TML-renner Jeroen Rebel. Dus ook 

in deze wedstrijd zijn onze clubkleuren te bewonderen.  

Funklasse  

Om 16 uur sluiten we deze wedstrijddag af met een funklasse-race. Dit is een onderdeel 

dat we graag extra onder de aandacht brengen. Aan deze wedstrijd kunnen álle wielren-

ners meedoen, de enige voorwaarde is dat de deelnemers geen licentie mogen hebben. 

De naam van de koers zegt het al: het is voor de fun. Dus ook als je normaal gesproken 

gewoon op zondag een rit rijdt met je toerclub en je zou wel eens het wedstrijdgevoel 

willen ervaren, dan is deze funklasse-wedstrijd de ideale gelegenheid. Ook renners die in 

het verleden wedstrijden hebben gefietst en nu ‘in ruste zijn’, kunnen hun fiets uit de 

schuur halen, de bandjes op spanning zetten en opnieuw de uitdaging met zichzelf aan-

gaan. De wedstrijd wordt verreden over een afstand van 30 kilometer. Er is nog volop ge-

legenheid om in te schrijven. Dus ouders van jeugdleden, oud-leden van TML Dommel-

streek, buurtbewoners, renners van omliggende toerclubs, schroom niet en schrijf je in 

door een mailtje te sturen naar secretariaat@tmldommelstreek.nl.  



 
 

Lancering nieuwe clubkleding 

Op zaterdagavond 27 april wordt om 19.30 uur door onze jeugdleden de nieuwe club-
kleding gepresenteerd. Iedereen is dan van harte welkom vanaf 19.00 uur in Café Zaal 
de Herberg, Hoog Geldrop 129 te Geldrop.  

De leden die op de algemene ledenvergadering aanwezig waren, hebben al een voorver-
toning gezien. Ook in het voorwoord is een tip van de sluiter opgelicht. De kleding komt 
echter nog beter uit als deze door de renners gedragen wordt. Tijdens deze informele 
bijeenkomst zal er ook een selectie van het omvangrijke fotoarchief getoond worden. 
De jubileumcommissie heeft al heel wat foto’s verzameld van de fusieverenigingen, 
maar aanvulling is nog altijd welkom. Dus heb je nog foto’s van TML Dommelstreek, 
TML, Dommelstreek, Colonel Cole, RTC Wilhelmina en WV Het Zuiden, dan zijn deze van 
harte welkom voor ons archief en voor het samen te stellen jubileumblad. Dit blad wil-
len we in november presenteren tijdens onze jubileumreünie. Mocht er in jullie kennis-
senkring iemand rondlopen (of fietsen?) die in het verleden lid is geweest van één van 
deze verenigingen, wijs hem of haar er dan op dat ze einde van dit jaar een feestje te 
vieren hebben. Meer info hierover zal later volgen.   

Zondag 28 april 

Op het stratenparcours van Zesgehuchten zullen de wedstrijden door de jeugd gere-

den worden vanaf 10 uur in de ochtend. Ook onze jeugdleden met een licentie zullen 

in de nieuwe kleding aan de start staan. De wedstrijd in Geldrop is als één van de ne-

gen kwalificatiewedstrijden voor het NK in Ameide aangewezen.  Het is de middelste 

van de 9 wedstrijden; het begint dus al een beetje duidelijk te worden wie mag gaan 

afreizen naar Ameide.  

Maar, een eigen wedstrijd rijden is altijd leuk; het publiek dat aan de kant staat aan te 

moedigen, bestaat vaak uit familie of vrienden. Dit betekent dat de aanmoedigingen 

luidkeels over de straten in Zesgehuchten zullen klinken. Ook voor de jeugdrenners die 

geen wedstrijd rijden deze dag, is het een mooi evenement om bij aanwezig te zijn. 

Dus kom je clubgenoten steunen deze dag!  

Belisol Kempenklassement 

Om 15.15 uur wordt het programma afgesloten met een wedstrijd van de elite-

renners. Deze wedstrijd is opgenomen in het Belisol Kempenklassement, ook voor de 

elite zijn er dus punten te verzamelen in Geldrop. Iedere deelnemer heeft nog volop 

kansen, want de competitie is nog maar net begonnen. Vorig jaar werd het klassement 

gewonnen door Hans Dekkers (ja, zoon van Peter), maar dit jaar ligt het nog helemaal 

open.  

 

Het belooft  een mooi weekend te worden. We hopen dat het weer onze club ook een 

warm hart toedraagt. Iedere deelnemer alvast een fijne wedstrijd gewenst.  



 
Uitslagen KNWU-wegwedstrijden 

Jeugdwedstrijd St Willebrord - 10 maart 

Luuk Braspenning   14 (cat 2) 

Rens Braspenning  28 (cat 4) 

Ramón Setz   23 (cat 7)  

Uitslagen jeugd  

februari - half april  

Jeugdronde van Nieuwkuijk - 24 maart   

Luuk Braspenning   20 (cat 2) 

Saar van Leenders  23 (cat 2)  

Cas Metten       7 (cat 3)  

Eva van Beek    44 (cat 4)  

Rens Braspenning  46 (cat 4)  

Jelle Peters   24 (cat 5)  

Pim van Leenders  26 (cat 5)  

Ramón Setz     6 (cat 7)  

Dirk de Groof   23 (cat 7) 

Jeugdronde in het Gouden Hoefijzer  

Maasbracht/Beek - 31 maart  

Cas Metten   10 (cat 3)  

Ramón Setz     7 (cat 7) 

Jeugdwielerronde van de Reeshof Tilburg -  

7 april  

Luuk Braspenning  17 (cat 2)  

Saar van Leenders  21 (cat 2)  

Cas Metten   10 (cat 3)  

Eva van Beek    20 (cat 4)  

Rens Braspenning  28 (cat 4)  

Job van Iersel   DNF  

Jelle Peters   23 (cat 5)  

Pim van Leenders  27 (cat 5)  

Ramón Setz       7 (cat 7) 

Dirk de Groof     8 (cat 7)  



Na de Open Dag is Jelle bij TML komen trainen. Al snel 2x in de week. In het begin is er veel 

aandacht besteed aan het leren kennen van de fiets. Dat had Jelle snel onder de knie. Vlug 

ging Jelle over op fietsen met klikpedalen. Dat was even wennen, maar ook dat had Jelle 

snel door. Na een aantal maanden trainen ging Jelle een wedstrijd fietsen. De eerste wed-

strijd was in Geldrop op het baantje. Ondanks een valpartij heeft hij de koers wel uit ge-

fietst. Omdat er toch geen goed klassement meer gefietst kon worden, heeft Jelle er voor 

gekozen om Pim te helpen met zijn wedstrijd. De tweede wedstrijd was in Neer, daar was 

Jelle als enige TML-er vertegenwoordigd. Wel jammer, zo zijn er minder aanmoedigingen 

tijdens het fietsen en dat helpt écht als er hard gekoerst moet worden. Jelle is nét achter 

het peloton over de finish gekomen, dat geeft vertrouwen voor de volgende koersen. En 

niet voor niets kreeg Jelle dan ook de Renner van de Dag Prijs.  

 

Jelle vertelt  

Een renner met ambitie!  

Dit keer vertelt Jelle Peters zijn verhaal in de nieuwsbrief. Jelle heeft vorig jaar tijdens de 

Open Dag voor het eerst kennisgemaakt met TML Dommelstreek. Het was zijn eerste erva-

ring met wegwielrennen. Jelle had al wel ervaring met mountainbiken; hij ging af en toe 

toeren met pa Vincent. Jelle was wel al geïnteresseerd in wielrennen; hij kijkt regelmatig 

naar het fietsen op TV, de deelnemers aan de Tour de France zien er wel erg stoer uit. Het 

maakt hem niet uit of het een eendaagse of een meerdaagse koers is, als de natuur maar 

mooi is. Een aantal TML-ers had vóór de Open Dag al een filmpje van Jelle gezien; hij had 

een keer een racefiets geleend en Vincent heeft deze rit in slow motion opgenomen en 

doorgestuurd naar Denise. Een indrukwekkend filmpje, Jelle wist de bochten al met de 

nodige techniek en snelheid te nemen.  

Daarna heeft Jelle nog eens 4 wedstrijden gereden, 

in Schinnen, Nuenen, Schijndel en Reuver. In Schijn-

del heeft hij de koppeltijdrit gereden met Vincent. 

Dat ging erg goed; ze hebben een gemiddelde gere-

den van 35,3 km/uur en hebben een tweede plaats 

behaald. De wedstrijd in Reuver was leuk en ging 

ook goed; leuk omdat iedereen een ijsje en een ted-

dybeer kreeg als aandenken en goed omdat de 

bochten lekker liepen.  

Na het zomerseizoen is het veldrijden begonnen. Jelle heeft geholpen met het parcours 

opzetten. Het rijden van wedstrijden durfde Jelle deze winter nog niet aan; eerst de tech-

niek wat bijschaven en het snel op- en afstappen vaker oefenen. Hij heeft wel meegedaan 

aan de MTB ronde in Geldrop. Het Dak van Brabant heeft voor Jelle nu geen geheimen 

meer. De crossfiets is meegegaan op vakantie naar de Ardennen; er zit dus al heel wat 

trainingsarbeid ‘in het veld’ op, dat geeft vertrouwen voor het volgende winterseizoen.  



  

Tijdens het wachten op de groten een potje toepen is geen straf. De Cauberg is Jelle het 

meeste bijgebleven; deze was toch wel zwaar en erg steil. Kijk maar eens naar het hoog-

teprofiel.  

In de heuvels of op het vlakke fietsen maakt Jelle niet zoveel uit, als hij maar op de fiets 

zit. Jelle heeft het erg naar zijn zin bij TML Dommelstreek. Het is een gezellige club en hij 

leert er goed fietsen. 

Hij komt nu uit in categorie 5 en heeft wel een paar doelen voor 2019: een keer in de top 

5 rijden, meedoen aan het NK in Ameide en samen met zijn vader de koppeltijdrit in 

Schijndel winnen. Mooie doelen, succes ermee. En Vincent, je moet aan de bak!  

Jelle vindt de weg vooralsnog leuker; de modder maakt hem niet zoveel uit, maar die 

hobbels! Wel bijzonder dat Jelle het zo leuk vond in Valkenburg, daar moest hij de hob-

bels al fietsend over tijdens het trainingsweekend in februari. Jelle vond het een hele fijne 

dag in Zuid-Limburg; het klimmen was leuk, de wind in het gezicht was fijn en het was ook 

gewoon gezellig.  



 
Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren en  

elite-mannen/beloften 

Februari - half april   

Linter België - 17 maart   

Thijs van Beek  51 (junioren) 

Pieter de Groof  75 (junioren) 

Ronde van Bruinisse - 23 maart  

Paul Dekkers   DNF (elite) 

Linter België - 17 maart   

Thijs van Beek  51 (junioren) 

Pieter de Groof  75 (junioren) 

Wielerdag Huijbergen - 24 maart  

Thijs van Beek  DNF (junioren) 

Guido Reybrouck Classic - 25 maart  

Pieter de Groof  40 (junioren) 

Aqua service tour Heeswijk-Dinther - 31 maart  

Pieter de Groof  14 (junioren) 

Ruben van Wijk   DNF (junioren) 

Floris Pennings  DNF (amateurs) 

Jan-Willem Kamphof  76 (elite)  



Nederlands en Brabants jeugdkampioen 

Uitslagen jeugd  

mei t/m juli 2018 

 

Dit jaar vindt het NK jeugdwielrennen plaats in Ameide, gemeente Vijfheerenlanden. Een 

plaatsje dat nog net in de provincie Utrecht ligt; Holland en Noord-Brabant liggen om de 

hoek.  Op 15 juni is het zover, dan worden de Nederlandse titels bij de verschillende catego-

rieën jeugd weer vergeven. Wie zal er na half juni in het rood-wit-blauw mogen gaan fiet-

sen? Eerst is het zaak om je te kwalificeren voor het NK. Dit jaar zijn er 9 kwalificatiewed-

strijden aangewezen in het District Zuid-Oost Nederland (ZON). Bij de volgende wedstrijden 

zijn kwalificatiepunten te behalen:  

- Jeugdronde van de Reeshof       7 april  

- Jeugdronde van Dommelen   14 april  

- Jeugdronde van Lieshout   21 april  

- D’n Bergse Wielerronde   22 april  

- Ronde van Geldrop    28 april  

- Hel van Netersel       5 mei  

- Ronde van Uden    12 mei  

- Jeugdronde van Brakel    18 mei  

- Jeugdronde van Schijndel   30 mei  

Inmiddels is bekend hoeveel startplekken er per categorie zijn. Hierbij een overzicht.   

Sommige renners hebben geluk; er zijn soms meer startplekken beschikbaar dan dat er 

licentiehouders zijn. Als je in zo’n categorie zit, dan hoef je alleen maar een keer aan een 

KNWU-wedstrijd deel te nemen en je bent al gekwalificeerd.  

Maar, de meesten zullen toch een flinke strijd moeten leveren om zich te kwalificeren. Het 

is ook niet niks, meedoen aan een NK, dus het hoort er wel een beetje bij om er iets voor te 

moeten doen.  

De vijf beste uitslagen tellen mee om te bepalen hoeveel kwalificatiepunten er behaald zijn. 

Inmiddels zijn de eerste wedstrijden verreden, dus de eerste punten zijn dan ook al binnen. 

Na iedere kwalificatiewedstrijd wordt het overzicht met de behaalde punten bijgewerkt en 

kan iedereen zien hoe het er met de kwalificatie voorstaat. De meest actuele informatie is 

te vinden op de website van TWC Pijnenburg: https://jeugdzon.twcpijnenburg.nl/.  

Naast het NK is er ook een Brabant 

Kampioenschap. Bij alle wedstrijden 

die verreden worden in district ZON 

kunnen punten voor dit kampioen-

schap worden behaald. Pas aan het 

einde van het wegseizoen zal dus be-

kend zijn wie zich Brabants kampioen 

mag noemen. Ook over dit kampioen-

schap is actuele informatie te vinden 

op de website van TWC Pijnenburg.  

 Nederlands en Brabants kampioen 


