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Voorwoord van de voorzitter 

Opgericht in 1919  

Het jaar 2019 is alweer ten einde. Het afgelopen jaar stond bol van de 

activiteiten. Onze club heeft haar 100-jarig jubileum gevierd en daar 

hebben we op verschillende momenten bij stilgestaan. Eerst in april 

met een weekend vol wieleractiviteiten. Nagenoeg alle categorieën in 

de wegwielersport konden hun opwachting maken. In hetzelfde week-

end is de nieuwe clubkleding gelanceerd. De leden met een wedstrijdli-

centie hebben de nieuwe kleding al op vele plekken in binnen- én bui-

tenland aan het publiek laten zien. En tenslotte hebben we in novem-

ber een feestavond mogen beleven ‘op Zesgehuchten’, daar waar het 

ooit allemaal begonnen is met TML Dommelstreek. Aan de oproep om 

te verschijnen op de reünie is 

door velen gehoor gegeven. Er 

zijn veel handen geschud en ver-

halen van weleer met elkaar 

gedeeld. De vele foto’s brachten 

ons allen terug naar vervlogen 

tijden.  

Ik wens jullie veel leesplezier.  

Marc de Groof   

De jongere garde was natuur-

lijk ook goed vertegenwoor-

digd op het feest. Mooi als zij 

over een jaartje of 50 op een-

zelfde manier terugblikken op 

een bijzondere tijd bij TML 

Dommelstreek als het 150-

jarig jubileum wordt gevierd. Wij kijken als bestuur in ieder geval terug 

op een succesvol jaar en hopen dat 2020 voor onze leden én hun fami-

lie alle goeds zal brengen. Inmiddels is het zijn we al aan het nieuwe 

jaar begonnen met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en voor de grotere 

renners zijn de wegtrainingen al begonnen. Op naar weer een mooi 

wegseizoen.  



 
 Handbike  

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Wedstrijd in 2020  

De Ronde van Geldrop vindt dit jaar plaats 
op zondag 26 april, de dag voor Konings-
dag. Ook in 2020 staat de handbikewed-
strijd weer op het programma. Op verzoek 
van de rijders onderzoeken we of we het 
programma kunnen aanpassen en de hand-
bikewedstrijd kunnen verrijden ná de wed-
strijd van de elite en beloften. Heb je inte-
resse om mee te rijden meld je dan aan via 
de site van de KNWU. 

Handbike succes krijgt vervolg tijdens editie Ronde van Geldrop 2020!   

Afgelopen jaar stond tijdens de Ronde van 
Geldrop voor het eerst een wedstrijd voor 
Handbikers op het programma. We wisten van 
te voren niet dat hier zoveel deelnemers op af 
zouden komen, waaronder wereldkampioen 
Tim de Vries en Nederlands kampioenen 
Mitch Vialle, Laura de Vaan en nog meer top-
pers uit binnen- en buitenland. Het weer was 
niet best, maar de rijders waren zeer te spre-
ken over het stratenparcours wat was uitgezet 
op Zesgehuchten.  

Geïnteresseerd in handbiken?  

Kom je uit de omgeving van Eindhoven en heb jij interesse of ken je iemand die in club-
verband wil handbiken, trainen, ritten rijden of wellicht aan wedstrijden wil deelnemen 
neem dan gerust contact op via het onderstaande nummer of e-mail adres. Kom eens 
langs om te kijken en/of aan te sluiten bij een training. 

 

 

René Verleg: 

Tel: 06-39233938 

E-mail: rph.verleg@gmail.com 

 

Hopelijk tot 26 april! 



 
Ontmoet Inoka - Inoka ontmoet 

Kennismaking met TML Dommelstreek   

Inoka fietst alweer zo’n anderhalf jaar bij TML Dommelstreek. Het wordt dus tijd om 

haar een plekje te geven in de nieuwsbrief, zodat de andere leden haar ook wat beter 

leren kennen. Inoka heeft met de club kennisgemaakt tijdens de Open Dag in 2018. Na 

een aantal proeflessen werd ze steeds enthousiaster over de wielrensport en heeft haar 

vader Oscar Inoka -stiekem- als lid opgegeven. Inoka traint 1 of 2 keer in de week bij 

Mike en Denise. Naast wielrennen zit ze ook bij volleybal; een erg sportieve meid dus! 

Ze vindt de sfeer bij de club erg fijn; iedereen luistert naar elkaar en alle kinderen zijn 

aardig voor elkaar. De trainers zijn streng én lief, dat is een fijne combinatie. Inoka heeft 

al veel geleerd. In het begin lag het tempo van de anderen wat te hoog en fietste ze 

steeds achter de anderen aan. Nu kan ze haar leeftijdsgenoten bijhouden en dat voelt 

heel goed. Inoka maakt een grote ontwikkeling door; ze is steeds harder gaan fietsen, 

dat zie je heel goed aan de tijdritten die ze op het baantje heeft gefietst.  

Veldrijden   

Inoka is bezig met haar tweede veldseizoen. Ze had er eerst niet zoveel zin in, ze vindt 

het rijden op de weg leuker. Het veldrijden gaat wel steeds beter, tijdens veldrijden 

oefen je je techniek heel goed. Wat Inoka ook geleerd heeft is, om op tijd uit te klikken 

als ze denkt te gaan vallen. En wat ook fijn is, is dat je niet zo hard valt als op de weg, 

de ondergrond is (meestal) niet zo hard. En tenslotte de afstaptechniek, dat heeft Inoka 

inmiddels ook onder de knie. Er gebeuren soms ook onverwachte dingen; vorig jaar 

was er sneeuw gevallen. De kinderen gingen toen in een klein rondje fietsen en elkaar 

moppen vertellen, dat was erg gezellig. Trouwens, Job was wel de moppenkoning, hij 

vertelde de meeste én de beste moppen...  

Ontmoetingen  

Inoka lijkt altijd op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Zo heeft ze al verschillende 

bekende wielrenners ontmoet. Ze was een keer bij haar opa en oma op bezoek in Maas-

tricht. Ze gingen een vlaai halen in Kanne en wie stond daar bij de bakker? Tom Dumou-

lin! Een andere keer toen Inoka tijdens een fietstocht ergens iets aan het drinken was, zat 

Mike Teunissen er ook. Even later kwam ze hem nog een keer tegen toen Mike zijn ba-

naan verloor en Inoka de banaan voor hem had opgeraapt.  

En bij de Amstel Gold Race kwam ze Annemiek 

van Vleuten en Anna van der Breggen tegen. 

Allemaal toeval… 

 

De ontmoeting met Steven Kruijswijk tijdens de 

huldiging in Nuenen was geen toeval, maar wel 

erg leuk om hem te ontmoeten en samen met 

hem van Geldrop naar Nuenen te fietsen.  



 
Ontmoet Inoka - Inoka ontmoet 

Doelen    

Inoka heeft wel een paar doelen voor 2020. Ze zou graag mee 

willen doen aan Alpe d’Huzes. Naast dat ze graag iets wil bijdra-

gen aan het goede doel, vindt ze het erg leuk om in de bergen te 

fietsen. Ze heeft al verschillende bergen beklommen. Tijdens de 

Amstel Gold Race voor vrouwen is ze voor het peloton uitge-

fietst om de Cauberg te beklimmen.  

Leuke dingen   

Inoka heeft altijd veel zin in de trainingen. Ze vindt de spelletjes om de training mee af te 

sluiten het leukst, bijv. het vakkenspel. Het inrijden op het veld vindt ze het minst leuk. Er 

waren een paar dingen in 2019 die Inoka heel erg bij zijn gebleven. Van het jeugdkamp, 

vooral de dropping, heeft ze erg genoten. Het slapen ging minder goed… 

De afgelopen zomer was het tijdens de trainingen af en toe erg warm. Eén keer was er 

tijdens de training een watergevecht met de kinderen en de begeleiding. Wouter (van 

Beek) had een spons over Inoka uitgeknepen. Nou, dat heeft Wouter geweten...Inoka 

gooide vervolgens een hele emmer over Wouter heen :-)  

Er zullen ook in 2020 vast weer veel nieuwe en mooie (fiets)ervaringen zijn. Inoka kijkt er 

in ieder geval naar uit!  

Dat was een mooie ervaring, er was veel publiek en de mensen waren aan het applaudisse-

ren. En, het is 3x gelukt om de Cauberg te bedwingen. Tijdens een vakantie heeft Inoka een 

beklimming van ruim 1 kilometer lang van wel 15% stijgingspercentage gefietst en ook dat 

lukte. In de afdaling haalde ze een maximumsnelheid van 46,3 km/uur. Dat is het leukste aan 

fietsen in de bergen, de afdaling. Maar nu even terug naar de doelen voor 2020. Inoka vertel-

de dat ze een hele tijd geleden al een keer een weddenschap met haar vader heeft afgespro-

ken; als ze 100 meter lang in een tempo van 30 km/uur kan fietsen, dan krijgt ze een ijsje. Dit 

doel wil ze in ieder geval halen. Ook wil ze graag een keer vanuit huis naar Panningen fietsen, 

dat stond voor 2019 al in de planning maar dat is er niet van gekomen. Tenslotte zou ze wel 

graag haar vader in willen halen...Misschien een idee dat Inoka voorop fietst tijdens de kop-

peltijdrit in 2020?    

Wedstrijden  

Inoka heeft nog geen wedstrijdlicentie. Ze vindt het wel jammer dat bij de meeste wed-

strijden een licentie verplicht is. Toen er een koppeltijdrit in Schijndel werd georganiseerd 

vorig jaar, was ze er dan ook als de kippen bij. Ze heeft zich samen met Oscar ingeschreven 

en is gaan oefenen voor de koppelkoers. Zo zijn ze samen naar Asten gefietst, achter el-

kaar natuurlijk en hebben ze een keer op het baantje geoefend. Het doel was om de tijdrit 

in een gemiddelde van 25 km/uur te fietsen en wat denk je? Ze hebben gewoon 28 km/

uur gefietst, “dat kan niet waar zijn” dacht ze toen ze het gemiddelde zag! En Inoka had 

zelfs nog energie over. Deze eerste wedstrijdervaring was dus een positieve en wie weet 

wordt hier in 2020 een vervolg aan gegeven.  



 
Uitslagen KNWU-wegwedstrijden 

Jeugdronde van Geldrop - 18 augustus  

Cisco Kik    16 (cat 1) 

Luuk Braspenning  18 (cat 2)  

Saar van Leenders  21 (cat 2)  

Cas Metten    11 (cat 3) 

Eva van Beek    13 (cat 4)  

Rens Braspenning  23 (cat 4) 

Job van Iersel   25 (cat 4)  

Jelle Peters     5 (cat 5) 

Pim van Leenders   24 (cat 5) 

Ramón Setz     7 (cat 7) 

Dirk de Groof     4 (cat 7)   

Uitslagen jeugd  

juli-dec 2019  

Jeugdwielerwedstrijd de Gedempte Haven 

Bergen op Zoom - 25 augustus  

Jelle Peters   13 (cat 5)  

Ramón Setz     15 (cat 7) 

Ronde van Giessenburg - 6 juli   

Pim van Leenders  14 (cat 5)  

Jeugdronde van Schinnen - 7 juli   

Jelle Peters    klimtijdrit 13 (cat 5) 

  criterium 13  

Ramón Setz klimtijdrit  13 (cat 7) 

  criterium 16 

Limburg cycling jeugdcup Venlo - 1 sept    

Ramón Setz    4 (cat 7) 

Koppeltijdrit Schijndel - 7 september   

Inoka Lemmens + Oscar 7 (cat 2) 

Jelle Peters + Vincent  5 (cat 5)  

Ramón + Gaby   6 (cat 7)  

Wielerstimuleringsdagen - 14 tot 19 juli   

Cas Metten   6 (cat 3)  

Jelle Peters   3 (cat 5) 

Ramón Setz   6 (cat 7)  

Classic jeugd Bavelse Berg Breda - 8 sept    

Jelle Peters   16 (cat 5) 

Pim van Leenders  DNF (cat 5)  

Ramón Setz    10 (cat 7) 

Ronde van Korvel Tilburg - 15 september  

Cisco Kik   19 (cat 1)  

Jelle Peters   19 (cat 5)  

Ramón Setz       5 (cat 7) 

Jeugdronde van Molenberg Heerlen -  

22 september  

Jelle Peters   18 (cat 5)  

Ramón Setz     14 (cat 7) 

Dirk de Groof   17 (cat 7)  



 

Uitslagen overige wedstrijden 

Uitslagen jeugd  

juli - december  
Toelen & partners jeugdveldrit Schijndel -  

27 oktober  

Cas Metten       10 (cat 3) 

Pim van Leenders      21 (cat 6) 

Toma Cycles Cup Helmond - 13 oktober     

Jasper Kriege    22 (jeugd 2) 

Nationale veldrit van de Reeshof Tilburg -  

10 november   

Eva van Beek    26 (cat 5) 

Pim van Leenders  26 (cat 6) 

D’n Bergse wielerronde Berghem -  

14 december     

Pim van Leenders  21 (cat 6)  

Jeugdveldrit Lieshout - 1 december   

Eva van Beek   23 (cat 5) 

Pim van Leenders  21 (cat 6)  

Jos van der Vleutencross Helmond -  

21 december     

Eva van Beek    26 (cat 5)  

Pim van Leenders  37 (cat 6) 

Pietencross Dommelen - 23 november  

Eva van Beek       30 (cat 3) 

Pim van Leenders      33 (cat 6) 

GP Destil jeugd Moergestel - 30 november  

Pim van Leenders      45 (cat 6) 

Jeugdveldrit Liessel - 28 december     

Pim van Leenders  31 (cat 6) 

Eindklassement Future Series by  

eXtropy (baanwielrennen) - december  

Cas Metten    5 (cat 4) 



 
Uitslagen KNWU-wegwedstrijden 

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren,   

elite-mannen/beloften 

en masters  

Juli - december  

Ronde van Twente Enter - 6 juli   

Pieter de Groof     17 (junioren) 

Thijs van Beek  DNF (junioren) 

Ruben van Wijk  DNF (junioren) 

NK weg masters Nieuwkuijk - 14 juli   

Raymond de Meester 3 (M65+) 

Acht van Chaam - 31 juli   

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Profronde Westland Wateringen - 1 aug  

Jan-Willem Kamphof  DNF (elite) 

Mijl van Mares Maarheeze - 3 augustus 

Ruben van Wijk  DNF (am/jun) 

Erik van Stratum     38 (am/jun) 

Valkenburg klim classic - 18 augustus    

Pieter de Groof  22 (junioren) 

Thijs van Beek   25 (junioren) 

Efteling omloop van Hil en Moer  

Kaatsheuvel - 22 september  

Pieter de Groof    2 (junioren) 

Thijs van Beek   DNF (junioren) 

Ruben van Wijk   DNF (junioren) 



 

Uitslagen overige wedstrijden 

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren,   

elite-mannen/beloften 

en masters  

Juli - december  

Veldwedstrijden Ramón Setz (nieuwelingen)  

29 sept - Grote Prijs Cees Sint Nicolaas Dordrecht  74 

12 okt - Veldrit van Albrandswaard Rhoon  27 

20 okt - TWC Tempo Veldhoven    30 

26 okt - Dwars door ‘t Zand Alphen    39 

27 okt - Vd Akker aquaservice Heeswijk-Dinther  36 

2 nov - Nationale veldrit van Rhenen    55 

17 nov - Bavaria veldrit Lieshout     53  

23 nov - Jubileum veldritweekend    35  

1 dec - GP Destil Moergestel     55 

8 dec - Nationale Veldrit Almelo    DNF 

21 dec - Veldrit van Woerden     43 

22 dec - Veldritweekend van Boxtel    34 

28 dec - Bereveldrit van Benschop     34  

Overige veldwedstrijden  

1 sept - Kleeberg cross Mechelen    Gijs Jongeling (M40+)   27 

27 okt - Vd Akker aquaservice Heeswijk-Dinther  Raymond de Meester (M50+) 26 



 Ontwikkelingen binnen TML Dommelstreek 

Ondanks dat er veel herinneringen zijn opgehaald in het kader van het 100-jarig jubileum, 

wordt er vooral ook vooruit gekeken. Bij deze praten we jullie graag bij over de ontwikkelin-

gen die gaande zijn. 

Bestuur 

Om persoonlijke redenen hebben zowel Ruud van Wijk als Peter Janssen hun bestuursfunc-

tie neergelegd. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich 

aanmelden via secretariaat@tmldommelstreek.nl.  

BKT team 

De samenwerking die wij in 2019 zijn aangegaan met TWC de Kempen en WC de Bergklim-

mers krijgt in 2020 een vervolg. Komend jaar zal er vooral samenwerking zijn in de categorie 

Elite- en Beloftenrenners. Samen hebben we zo’n 20 renners in deze categorie waarmee we 

de ‘Clubcompetitie’ gaan rijden. Verder krijgen we startgelegenheid bij een aantal wedstrij-

den van de ‘Topcompetitie’ en de ‘U23 Road Series’. Dit programma wordt aangevuld met 

wedstijden in België, Duitsland en Luxemburg. 

Nieuwelingen en Junioren 

Op dit moment zijn we druk in overleg hoe we de diverse wedstrijden kunnen rijden ko-

mend wegseizoen, waarschijnlijk gedeeltelijk zelfstandig en gedeeltelijk in samenwerking 

met andere verenigingen. 

Team Jumbo-Visma Academy 

Op 3 scholen in de regio, namelijk het Strabrecht Col-

lege in Geldrop, het Augustinianum en het Lorentz 

Casimir Lyceum in Eindhoven worden hoogstwaar-

schijnlijk in maart clinics georganiseerd door de Jum-

bo-Visma Academy aan scholieren vanaf de 4e klas. 

Bij interesse in de wielersport worden ze doorverwezen naar onze vereniging waarbij wij 

dan ook weer ondersteuning van Team Jumbo Visma krijgen om deze jongeren op te van-

gen. Afgelopen jaar zijn ze bij 3 verenigingen zo’n project gestart met een positief effect op 

het aantal renners in de categorieën boven 14 jaar. 

Wegtrainingen 

Traditiegetrouw starten de wegtrainingen in het eerste weekend van januari. Hierbij zullen 

in het kader van de samenwerking weer renners van TWC de Kempen aansluiten. . 

Trainingsweekend 

In het weekend van 15 en 16 februari houden we weer ons jaarlijkse trainingsweekend. 

Hiervoor reizen we af naar Zuid-Limburg waar we te gast zijn bij Huis Ter Geul in Valkenburg. 

Zoals het er nu naar uitziet zullen er net als vorig jaar weer renners van zowel TWC de Kem-

pen als WC de Bergklimmers bij het trainingsweekend aansluiten. 

mailto:secretariaat@tmldommelstreek.nl


Nederlands en Brabants jeugdkampioen 

Uitslagen jeugd  

mei t/m juli 2018 

  Ontwikkelingen binnen TML Dommelstreek 

Ronde van Geldrop 

Het programma voor de ‘Ronde van Geldrop’ is nog niet definitief op het moment van dit 

schrijven. We hebben wedstrijden voor Nieuwelingen, Junioren, Elite en Beloften en voor 

de diverse handbike categorieën aangemeld. Wij zijn altijd nog op zoek naar mensen die 

zich aan willen sluiten bij het organisatiecomité. 

Samenwerking Revalidatiecentrum 

Doordat we contact hebben gehouden met Anne Boidin van revalidatiecentrum Blixem-

bosch is er een samenwerking ontstaan en kunnen de Libra Bikers aansluiten bij de trai-

ningen van onze handbikers. Wellicht gaat het aantal leden hierdoor groeien en sluiten 

nog meer handbikers vanuit de regio zich bij ons aan. 

Uniek sporten 

De gemeente Geldrop-Mierlo is een samenwerking aangegaan met uniek sporten Bra-

bant. Hierdoor staan we sinds kort met TML Dommelstreek op de website van LEEF en 

Uniek sporten Brabant. Mensen uit de regio met een handicap die willen gaan sporten 

kunnen op deze sites kijken en komen zo ook bij TML Dommelstreek uit.  

Subsidie aanpassen toiletten 

Vanuit de gemeente Geldrop Mierlo is een toezegging gedaan 

voor een subsidie van maximaal 5.000 euro voor het aanpas-

sen van de toiletten, zodat deze ook geschikt gemaakt kunnen 

worden voor mindervaliden. Inmiddels is er contact geweest 

met een aannemer voor het aanvragen van een offerte, maar 

aangezien het erg druk is kan de uitvoering pas in mei of juni 

plaatsvinden. Zijn er mensen die een aannemer in zijn of haar kennissenkring hebben, laat 

ze dan contact met het bestuur opnemen. 

Oproep  

Sinds enige jaren ben ik lid van TML en in het begin heb ik met heel veel plezier getraind 
bij Frans en Peer. Ondanks het feit dat ik pas laat met wielrennen ben begonnen, heb ik 
me altijd heel erg welkom gevoeld bij deze trainingsgroep. Inmiddels ben ik 47 jaar en heb 
ik door blessures een stuk minder kunnen fietsen . Het is voor mij lastig om weer bij de 
jonge gasten van Frans en Peer aan te sluiten, hoewel ik weet dat ik weer welkom ben. Ze 
zijn simpelweg te sterk. Het is voor de jongens niet leuk om mij op sleeptouw te moeten 
nemen en voor mezelf is het ook niet echt bevorderend voor de motivatie. 

Ik wil dan ook vragen of er dames en heren zijn, die het leuk zouden vinden om een groep 
te vormen van renners die niet op het niveau van de groep van Frans en Peer willen/
kunnen trainen, maar wel wat meer willen dan het niveau van een toerclub. 

Mijn idee is om dan in het weekeinde met deze groep een tocht/training te fietsen. We 
beginnen dan aan het begin van de middag. Het zou ook mooi zijn als er iemand mee wil 
fietsen, die ervaring heeft met trainingen. Op die manier kunnen we ook wat trainingsvor-
men inbouwen. Op deze manier kunnen we misschien lekker op ons niveau trainen en zo 
onze energie en fanatisme op de weg botvieren. 

Als je geïnteresseerd bent, stuur me dan een mail. 

Thijs v.d. Heijden, koningthijs@gmail.com  

mailto:koningthijs@gmail.com

