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Voorwoord van de voorzitter 

Opgericht in 1919  

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over het reilen en 

zeilen van de vereniging. De coronapandemie heeft invloed op veel activi-

teiten. Zo konden we geen Algemene LedenVergadering, Open Dag en 

Ronde van Geldrop organiseren. Dat wil niet zeggen dat er de afgelopen 

tijd niets is gebeurd.  

Ik wens jullie veel leesplezier.  

Marc de Groof   

Sinds maart is ons bestuur in de nieuwe samenstelling actief en is er ach-

ter de schermen wel aan het een en ander gewerkt. Begin mei kregen wij 

als één van de eerste verenigingen in Geldrop toestemming om onze 

jeugdtrainingen volgens het door onze jeugdtrainers opgestelde protocol 

te hervatten. Een week later kregen we ook toestemming voor trainingen 

tot en met 18 jaar. Inmiddels mogen ook de overige categorieën en leden 

van TWC de Kempen en R&TC Buitenlust aansluiten. Via vluchtelingen-

werk afdeling Geldrop-Mierlo kregen wij het verzoek of wij iets kunnen 

betekenen voor Samiel uit Eritrea. In zijn thuisland deed hij aan wielren-

nen, maar hier heeft hij geen fiets. Dit verzoek was al van een tijdje gele-

den, inmiddels hebben we Samiel een fiets geleend en hebben hem voor-

zien van kleding. Nu kan hij op onze trainingen verschijnen zodat hij zijn 

lievelingssport weer kan beoefenen.  

Wedstrijden kunnen er helaas nog niet worden georganiseerd, alleen 

TWC Pijnenburg in Tilburg heeft toestemming gekregen om trainingswed-

strijden te organiseren voor nieuwelingen en junioren. Voor de jeugd is er 

gezocht naar een mogelijkheid om enkel voor het eigen district wedstrijd-

jes te organiseren, maar de noodverordening van de Veiligheidsregio 

staat dat nog in de weg. Vanaf juli willen we de inloopavond wel gewoon 

door laten gaan en onze jeugdronde op 6 september willen we dit jaar op 

Zesgehuchten organiseren.  

Van de gemeente hebben we inmiddels de toezegging dat we voor de 

aanpassing van het toilet om deze rolstoelvriendelijk te maken subsidie 

zullen ontvangen ter waarde van de helft van de offerte. De aannemer 

gaat de werkzaamheden in september uitvoeren. Om de kosten zoveel 

mogelijk te drukken vragen wij hulp van onze leden en vrijwilligers om 

een handje te komen helpen.  

In deze nieuwsbrief zijn geen recente wedstrijdverslagen en uitslagen op-

genomen. Wel treft u enkele interessante en uitgebreide interviews aan die 

me doen terugdenken aan de tijd dat we nog een heus clubblad hadden.  



 In memoriam  

Toon van Gils, een TML-er in hart en ziel  

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat ons Erelid Toon van Gils in de leeftijd van 93 

jaar op 12 april 2020 is overleden.  

Toon is al in de jaren vijftig secretaris geworden van Trap met Lust en is dat tot in de jaren 

zeventig gebleven. In die periode was Piet van Doorn de voorzitter. Toon was zijn rechter-

hand en vaak bij en tussen de renners te vinden. Midden jaren 70 is hij nog even interim-

voorzitter geweest, maar Toon regelde liever de zaken achter de schermen. Zo was hij een 

vaste waarde in de organisatie van de Ronde van Geldrop, hij haalde geld op bij de midden-

stand van Geldrop en legde (prof)renners vast.  

Ook was hij de man achter de Avondfietsvijfdaagse en voor de realisatie van het clubpavil-

joen en het wielerparcours aan de Kervel heeft Toon vele inspanningen verricht. Naast zijn 

activiteiten voor Trap Met Lust was Toon ook jurylid bij de KNWU en nauw betrokken bij het 

jeugdkamp in Griendtsveen.  

In 1989 ontving Toon tijdens de receptie ter gelegenheid van de 50e Ronde Van Geldrop de 

eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Toon had zijn administratie 

keurig op orde en maakte altijd aantekeningen die in de jaren 90 weer de basis legde voor 

het prachtige jubileumboek ter gelegenheid van 75 jaar Trap Met Lust. 

Wij danken Toon voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging in al die jaren en wensen de 

familie van Gils veel sterkte. 

 

Bestuur TML Dommelstreek 



  Pim en Saar houden er graag de vaart in  

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Kennismaking Pim met TML Dommelstreek  

Dit keer leren we Pim en Saar wat beter kennen. Ze 

staan wel regelmatig in de nieuwsbrief met een uitslag 

van door hen gereden wedstrijden, maar een interview 

was nog niet eerder afgenomen. En dat terwijl hun va-

der Mike al een tijdje samen met Denise de trainingen 

voor de jeugd verzorgd. Reden genoeg voor de intervie-

wer om ze eens flink aan de tand te voelen. Pim is al 4 

jaar lid van TML Dommelstreek. Hij fietst vanaf catego-

rie 2 en heeft een jaar later zijn eerste wedstrijd gere-

den. Pim zat al bij een sport, breakdance, maar had het 

daar niet meer zo naar zijn zin. Het boekje Sjors Sportief 

rolde op een goed moment de brievenbus in en dat 

bracht hem op het idee om naar de Open Dag van TML 

te komen. Tijdens die Open Dag was er van alles te 

doen: slakkenrace, wedstrijdjes, hindernisrace.  

Maar, het onder de paaltjes doorfietsen vond hij het allerleukste. Pim zijn interesse is 

heel breed: hij fietst op de weg met zijn wielrenfiets, in het veld met zijn cyclofiets en 

het liefst gaat hij de bossen in of naar de Gulberg met zijn mountainbike. Het veldrijden 

vindt hij zwaar, maar wel erg leuk. Pim heeft veel bijgeleerd de afgelopen jaren. Hij is er 

het meest trots op dat hij nu de bunnyhop kan en over plankjes (van 20 cm hoogte!) kan 

springen. Om dit onder de knie te krijgen is er zowel op de training als thuis heel veel 

geoefend. Het moeilijkst vindt hij het om de renners in een wedstrijd goed bij te kunnen 

houden; hij wil nog leren om sneller te kunnen fietsen. Het leuke aan veldrijden is de 

viezigheid en het rijden door los zand. Ook door los zand rijden gaat inmiddels erg goed, 

als je naar 1 punt in de verte kijkt, dan lukt het wel volgens Pim. Inmiddels zijn er al heel 

wat wedstrijden gereden.  

Wedstrijden van Pim  

De eerste wedstrijd van Pim vond plaats in Helmond. Een 

(niet bij naam te noemen moeder van een andere renner) 

had nog wel een tip “als je moet plassen, dan doe je dat 

gewoon in je broek, er zit toch een zeem in”…De mooiste 

cross vindt hij toch wel de Pietencross; heuvels, zand een 

hoge trap, eigenlijk zit daar alles wel in. Of, zal dat snoep-

goed dat tijdens de cross wordt uitgedeeld ook een steentje 

bijdragen? Het meest trots is Pim op de wedstrijd in Sint-

Michielsgestel, daar is hij voor het eerst over de plankjes 

gesprongen én door het losse zand gefietst, zonder van zijn 

fiets af te stappen.  

Ook op de weg is Pim regelmatig te vinden. Zijn maximale snelheid tijdens de sprint mag er 

dan ook zijn: 46,4 km per uur! Daar zou je als brommerrijder een boete voor kunnen krij-

gen. Het meest trots is Pim op zijn wedstrijd op het baantje in Tilburg. Daar kon hij voor 

het eerst bij het peloton blijven. En dat was een mooie ervaring: het ging 35 km per uur, 

maar in het peloton voelt dat als 24 km per uur. Pim vond het ook wel een beetje eng om 

in het peloton te fietsen. Toch is het de hele wedstrijd gelukt om erbij te blijven. Pas aan 

het einde van de wedstrijd was het een renner gelukt om uit te groep te demarreren.  



 Pim en Saar houden er graag de vaart in  

Ook de wedstrijd op het baantje in Brakel ging erg goed: jammer dat Pim in de sprint werd 

afgesneden en daardoor zijn snelheid kwijt raakte. Het podium had er toen wel ingezeten. 

Het geheim van een goede wedstrijd? Op tijd naar bed en een goed ontbijt: gebakken eieren 

met spek. En ook belangrijk: snel na de wedstrijd weer de fiets op voor een goed herstel, zo 

verdwijnt de spierpijn tenminste. Wat Pim met het wegwielrennen nog wil leren is sprinten 

en een hoge snelheid kunnen aanhouden.  

Fietsen in de vrije tijd en in de training  

Zelfs op vakantie gaat de wielrenfiets mee. Het liefst gaat hij samen met pa de bergen in, om 

veel hoogtemeters te maken. Ieder jaar beklimmen ze de Mont Ventoux, toch een beklim-

ming waar je ruim 1.600 meters omhoog mag fietsen. Pim heeft de kale berg al vanuit ver-

schillende richtingen beklommen, die vanuit Bedoin vindt hij wel het zwaarst. Pa hoeft hem 

niet meer te helpen om de top te bereiken, dat doet Pim gewoon zelf. Tijdens de beklim-

ming zijn er regelmatig E-bikers die moeiteloos voorbij stuiven. “Watjes” is de mening van 

Pim, of zijn het toch meer “Wattjes”? Pim kan niet wachten totdat de afdaling begint, dat is 

toch altijd het hoogtepunt van zo’n trip.  

De trainingen zijn nu anders dan anders: iedereen moet 1,5 meter afstand houden tot el-

kaar en de laagste categorieën blijven nu bijna alleen maar op de binnenbaan. Aan de ene 

kant, voor de veiligheid, is het fijn om “alleen” te rijden, aan de andere kant moet je wel 

steeds heel goed opletten, je denkt er gewoon niet de hele tijd aan. En de trainers zijn best 

wel streng… 

Als Pim droomt over zijn toekomst, dan hoeft hij niet per se profwielrenner te worden, net 

zoals zijn helden Steven Kruijswijk of Tom Dumoulin. Hij vindt freerunnen erg leuk en tram-

polinespringen. In dat laatste is hij ook erg bedreven: back flips, side flips en vooruit salto’s 

schudt hij zo uit zijn mouw. Weet je Pim: trampoline is ook een Olympische sport, dus…En 

eigenlijk is Pim al een proffietser, elke keer als hij na een ronde als eerste over de start-/

finishlijn komt wordt er weer wat in zijn spaarvarken gestopt door pa en ma. Dat komt goed 

uit als je aan het sparen bent voor een Nintendo Switch.   

Als Pim nadenkt over de wat kortere termijn en wat hij graag zou willen, 

dan is dat toch wel de middelbare school. Volgend jaar gaat hij naar 

Aloysius/de Roosten. Alvast een fijne tijd gewenst, Pim! Tenslotte heeft 

Pim nog aangegeven waar Saar goed in is: Saar kan als de beste starten. 

Ze is vaak als eerste weg en kan die positie toch even vasthouden. Saar 

geeft aan dat Pim goed is in het verdelen van zijn energie tijdens een 

wedstrijd. Ook doet hij altijd heel goed zijn best, hij laat nooit zijn koppie 

hangen. Eigenlijk is Pim goed in alles.  

Kennismaking Saar met TML Dommelstreek  

Saar is al 3 jaar lid van TML Dommelstreek. Pim was al lid en Saar was op zoek naar een an-

dere sport. Ze zat bij dansen, maar daar werd meer gekletst dan gedanst. Naast dansen zat 

Saar op zwemles. Ze heeft tijdens de Open Dag al kennis gemaakt met de wielersport, maar 

ze moest nog even wachten om met fietsen te kunnen beginnen, omdat ze al 2 sporten had. 

Tijdens de Open Dag was Saar het meest enthousiast over de tijdritjes én het samen met pa 

fietsen op de tandem. Saar is begonnen met veldrijden. Het veld is wel leuk, maar het is ook 

pittig en het kan koud zijn. Veldwedstrijden heeft ze nog nooit gereden. Nu traint ze met 

name op de weg. Tijdens de training vindt ze vooral estafettes erg leuk om te rijden. Weg-

wedstrijden heeft Saar wel gereden, dat wil ze ook zeker blijven doen. Saar is het wel eens 

met Pim dat ze goed is in de start. Ze heeft wel eens een wedstrijd gereden waarin ze bij de 

start de Nederlands kampioen voorbleef en dat minstens een paar honderd meter vol heeft  
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gehouden. Wat Saar nog graag wil leren is om die snelheid vast te kunnen blijven houden en 

om met die snelheid in het peloton te kunnen blijven rijden. Als je niet in het peloton fietst, 

dan is het veel zwaarder en moeilijker om hard te kunnen blijven fietsen.  

Leuke dingen om te doen bij TML Dommelstreek  

De eigen wedstrijd op het baantje in Geldrop was het leukste om te fietsen. Het baantje is 

bekend en er zijn veel mensen die je aanmoedigen.  

Het allerleukst naast de wedstrijden was toch wel het jeugdkamp. De dropping was erg ge-

zellig en ook het stuk fietsen met als afsluiting een ijsje bij de ijssalon in Mierlo was een 

hoogtepunt. Saar is dol op ijsjes en kan vaak niet kiezen tussen al die lekkere smaken zoals 

after eight, donut, cookie deeg, witte chocola, chocola…lastig hoor, als je “maar” 2 bolletjes 

kunt kiezen. Het minst leuk aan het kamp waren de muggen, er is heel wat anti-jeukspul 

gesmeerd. Maar, het kamp is eigenlijk zo leuk dat je gewoon alleen al daarom lid zou moe-

ten worden (en blijven) van TML Dommelstreek.  

Saar heeft nog wel een tip voor een activiteit: met de 

jeugd naar een zwembad, bijv. de IJzeren Man en dan 

picknicken in het zwembad. Iedereen kan dan wat mee-

nemen en dan eten we dat met z’n allen op. De tip 

wordt meteen doorgegeven aan pa ;-)  

Saar weet nog niet of ze wil blijven fietsen. Ze zou het 

ook leuk vinden om weer te beginnen met dansen. Ver-

der heeft ze ondertussen de paardensport ontdekt, ze 

gaat regelmatig naar de manege om daar te ponyrijden. 

Ze zou heel graag een verzorgpony willen hebben.  

Op de vraag wat ze ervan vindt dat haar vader trainer is 

zegt ze “Cool. Het is heel gemakkelijk, dan weet ik altijd 

welke kleding ik aan moet en hij kan me van te voren de 

regels vertellen.  

En, hij weet dat ik het vakkenspel leuk vind, dat doen we dan ook vaak”. Saar zegt dat ze er 

nog niet echt goed in is, maar Saar, als je blijft fietsen en flink blijft oefenen, komt dat vast 

ook goed.  



 NK Veldrijden 2020 

In het afgelopen veldseizoen zijn er niet zoveel renners van TML Dommelstreek de strijd 

aangegaan in het veld. Bij de jeugd was het met name Pim die aan veldwedstrijden heeft 

deelgenomen. Bij de nieuwelingen heeft Ramón regelmatig een wedstrijd gefietst. Beiden 

hebben in januari 2020 meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap.  

Ramón mocht op 11 januari aantreden in Ruc-

phen. De nieuwelingen mochten op hetzelfde 

parcours rijden als de profs die een dag later 

om de titel zouden gaan strijden. De parcours-

bouwers hadden goed hun best gedaan, er 

zaten veel verschillende soorten hindernissen 

in. De renners mochten door een waanzinnig 

groot carrousel en moesten schuine kanten, 

een brug, plankjes en trappen bedwingen.  

Alleen het losse zand ontbrak nog. Er stonden zo’n 80 renners aan de start. Het was voor 

Ramón het eerste NK waarin er 2 leeftijdsjaren vertegenwoordigd waren, vanaf de nieuwe-

lingen zit je immers met 2 geboortejaren in 1 categorie. Het verschil in postuur tussen de 

deelnemers is dan ook erg groot. Bij de hindernissen waar je kracht nodig hebt (bijv. hellin-

gen) zijn de grote sterke jongens in het voordeel, bij de hindernissen waar behendigheid 

goed van pas komt (bijv. een carrousel) zijn de kleinere jongens weer in het voordeel. Zo 

was vooraf niet te bepalen wie er zou gaan winnen. De start van Ramón ging redelijk goed, 

in de eerste ronde wist hij ook nog een aantal renners te passeren. Tijdens de koers kreeg 

hij erg last van zijn rug en moest regelmatig zijn rug rechten. Dit ging ten koste van de snel-

heid en de koers verliep vervolgens erg teleurstellend voor hem. Jammer Ramón! Het be-

langrijkste is dat hij het nog steeds erg leuk vindt om zich te verbeteren en pakt dan ook 

regelmatig, zelfs in de zomer, zijn cyclofiets om aan zijn techniek te schaven. Luister maar 

goed naar de woorden van Frans, als je doorzet, dan volgen de prestaties vanzelf.  

Pim mocht op 25 januari in Moergestel zijn Nationaal 

Kampioenschap rijden. Moergestel is voor de cyclo-

crossers bekend terrein. Jaarlijks wordt er op dit par-

cours een wedstrijd verreden voor de diverse catego-

rieën. Ook is Moergestel aangewezen als centraal 

trainingspunt voor het veldrijden. De omgeving is dus 

erg geschikt om een cyclocross te rijden.  

In de bossen van Moergestel was een mooi parcours uitgezet. De jeugd mocht op diverse 

hindernissen hun techniek laten zien: schuine kanten, trappen, veel bochten en hellingen. 

Pim ging erg voortvarend van start en had een mooie positie in de grote groep van in totaal 

66 renners. Op een steile helling aan de achterzijde van het parcours heeft hij wat tijd ver-

loren en moest wat plekken prijsgeven. Maar, zoals jullie in het interview met Pim en Saar 

hebben kunnen lezen, geeft Pim nooit op en blijft hij ‘gewoon’ doorfietsen. Op het laatste 

rechte stuk voor de finish kon hij met een geweldige eindspurt nog 3 renners inhalen en 

kon dit NK met een tevreden gevoel afsluiten.  

Ramón en Pim hopen beiden dat er volgend veldseizoen meer renners van TML Dommel-

streek zullen zijn die regelmatig aan een wedstrijd gaan meedoen. Het is goed om je condi-

tie te onderhouden in de winter, je wordt écht een stuk handiger en zekerder op de fiets 

en tenslotte, het is ook gewoon leuk om te crossen!  



Nederlands en Brabants jeugdkampioen 

Uitslagen jeugd  

mei t/m juli 2018 

  René Verleg(t) zijn grenzen  

Regelmatig komt er een aantal handbikers op het baantje van TML Dommelstreek aan de Ker-

vel sporten. Ook is het de afdeling handbiken sinds enige tijd middels René Verleg vertegen-

woordigd in het bestuur. Het is een relatief nieuwe loot aan de TML-stam, hoog tijd om eens 

nader kennis te maken met deze bijzondere tak van sport.  

Handbiken en TML Dommelstreek  

René is 1,5 jaar geleden door de combinatie Uniek Sporten-revalidatiecentrum Blixembosch 

op de hoogte gebracht van het feit dat er bij TML Dommelstreek mogelijkheden waren om in 

verenigingsverband te gaan handbiken. Met een viertal andere handbikers is René vervol-

gens lid geworden van TML Dommelstreek. Op dit moment staan er nog 3 handbikers op de 

ledenlijst. Op korte termijn zal het toilet in het paviljoen worden aangepast en zal geschikt 

worden gemaakt voor handbikers. Wanneer de verbouwing klaar is, zal er een promotieactie 

op poten gezet gaan worden met als doel om meer leden te werven. De acties waar aan 

wordt gedacht is het uitbrengen van een flyer, het contact aanhalen met Blixembosch en 

een toertocht organiseren die door zowel racefietsers als handbikers gefietst kan worden. Er 

zijn maar een paar verenigingen in Nederland waar handbikers welkom zijn als lid. De ver-

wachting is dat er nog best wel wat mensen zijn die nu alleen individueel fietsen en die we 

met een gerichte actie op het idee brengen om zich onze  vereniging aan te sluiten. Mogelijk 

zou er in de toekomst ook gedacht kunnen worden aan het uitbreiden van de para-cycling 

activiteiten onder de vlag van TML Dommelstreek voor sporters met een andere beperking, 

bijvoorbeeld blinden of slechtzienden. René ziet wel mogelijkheden daartoe.  

René heeft vorig jaar tijdens de 

Ronde van Geldrop op Zesge-

huchten zijn eerste en enige 

wedstrijd gefietst. Hij vond het 

een aparte ervaring. Tijdens de 

voorbereiding op de koers zag 

hij dat er veel deelnemers aan 

de start zouden verschijnen, 

waaronder 2 Wereldkampioe-

nen en 1 Olympisch kampioen.  

Het handbiken is verdeeld in een aantal categorieën, van H0 tot en met H5, waarbij H5 de 

categorie is met de geringste beperkingen. Alle categorieën vertrekken op hetzelfde mo-

ment, de bikers hebben dus geen zicht op hun positie tijdens de wedstrijd. René was tijdens 

de wedstrijd zo kapot dat hij op een gegeven moment zijn remmen in wilde knijpen en op 

het punt stond om te stoppen. Bij doorkomst gaf de speaker gaf aan dat hij op de 3e plaats 

lag, dat gaf voldoende motivatie om het toch vol te houden. Deze positie heeft René vast 

kunnen houden en hij mocht na afloop bloemen in ontvangst nemen voor het behalen van 

dit mooie resultaat.  

René fietst normaal gesproken geen wedstrijden, maar dat wil niet zeggen dat hij niet fietst 

in zijn vrije tijd. Hij heeft al verschillende keren meegedaan aan de Handbike Battle; een 

tocht van 23 kilometer bergop in Oostenrijk. Dit is een erg zware tocht, er moeten zo’n 

1.000 hoogtemeters overwonnen worden en de stijgingspercentages lopen soms op tot wel 

14%. De omstandigheden kunnen erg verschillend zijn. René heeft de tocht afgelegd in kou 

en sneeuw, maar ook in de hitte. Het liefst fietst hij de tocht als het een graadje of 14 is.  

De ronde van Geldrop  



 René Verleg(t) zijn grenzen 

Ook de Homeride is een evenement waar René, als enige handbiker, te vinden is. Deze 24-

uurs tocht over een afstand van 500 kilometer leg je met een team van 6 personen in esta-

fettevorm af. Je fietst steeds met 3 personen, zodat ieder ongeveer de helft van de totale af-

stand aflegt. Met deze tocht wordt gefietst om geld op te halen voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds. De tocht zou gaan plaatsvinden op 27 juni. Vanwege de corona-maatregelen 

gaat het helaas niet door.  

Om de trainingsarbeid toch te laten renderen, heeft 

René een alternatieve tocht bedacht. Met het fiet-

sen van een tocht van 112 kilometer in de omgeving 

van Geldrop heeft hij € 1.500 opgehaald voor het 

zorgpersoneel van de Akert en Berkenheuvel. Zo’n 

150 mensen hebben een horeca-bon van € 10 in 

ontvangst mogen nemen. Deze monsterrit was ook 

meteen de langste tocht die René in één keer heeft 

afgelegd. De sponsors hebben waar voor hun geld 

gekregen, René heeft toch ruim 5 uur op de fiets 

gezeten om de tocht te volbrengen.  

René hield altijd al van de fietssport. Voordat hij vanwege een bedrijfsongeval zijn onder-

been moest missen, zat hij regelmatig op de mountainbike. Fietsen op een MTB is nu lastig, 

het is moeilijk om de juiste druk op de pedalen te houden. Op een stadsfiets en een E-bike 

fietsen gaat goed. Met de handbike legt René om de twee dagen zo’n 40 kilometer af. Dat 

laatste blijkt af en toe best gevaarlijk te kunnen zijn. Als je te hard door de bocht gaat, dan 

valt de bike (met berijder) om. Ook zit je met de fiets die René heeft, laag bij de grond. Al-

hoewel er een vlaggetje aan de fiets zit, wordt hij toch regelmatig over het hoofd gezien. De 

fiets heeft één blokrem, aan de voorkant van de fiets. Over de kop gaan zal echter niet zo 

snel gebeuren, omdat het zwaartepunt achter op de fiets zit, aangezien je als het ware ligt 

in de fiets. De handbike ‘ligt’ René als gegoten, hij is op maat gemaakt en dus helemaal afge-

stemd op zijn lichaam. Het belangrijkste doel van René is om gezond en fit te blijven en daar 

draagt het fietsen op een goede manier aan bij. Én de Homeride in 2021 is alvast in de agen-

da genoteerd…  



 Mededelingen van het bestuur  

Automatische incasso lidmaatschap  

Op de achtergrond zijn wij druk bezig om alle gegevens in te stellen voor de automatische 

incasso van het lidmaatschap. De kosten bestaan uit -indien van toepassing- basislidmaat-

schap KNWU, contributie en bijdrage aan het kledingpakket. Dit wordt voor ieder van jullie 

juist ingesteld.  

In de aankondiging van de ALV is aangegeven dat de contributie in 3 termijnen zal worden 

geschreven. Na de inventarisatie passen wij dit voorstel een klein beetje aan: 

-      Bedragen tot € 55,00 worden in 1 keer afgeschreven 

-      Bedragen vanaf € 55,00 worden in 4 termijnen afgeschreven 

Als het lidmaatschap in 1 keer wordt geïncasseerd, zal dat eind juni gebeuren. De 4 termij-

nen zijn in 2020 als volgt: eind juni; half augustus; half oktober en half december. Van som-

mige leden hebben wij nog geen goedkeuring voor een automatische incasso. Zij zullen de 

complete factuur per post ontvangen en moeten deze zelf overmaken. Bij de factuur zal een 

incassomachtiging worden gevoegd, die, indien gewenst, getekend retour gestuurd kan 

worden. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met me op! 

Petra Verleg – penningmeester@tmldommelstreek.nl  

Vertrouwenspersoon 

TML Dommelstreek is een vereniging waarbij iedereen plezierig kan sporten. Een vereniging 

waarbij iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Er is binnen onze 

vereniging daarom geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrij-

dend gedrag wordt verstaan gedrag waarmee de ander schade of fysiek, mentaal of emotio-

neel vlak wordt toegebracht.  

Om dit beleid goed uit te kunnen voeren is het van belang om binnen de vereniging een 

vertrouwenspersoon aan te stellen. Het bestuur is blij dat Elise Swinkels bereid is deze rol 

op zich te nemen. Leden, begeleiders en ouders kunnen bij haar terecht als er op het gebied 

van grensoverschrijdend gedrag toch iets mis gaat , of als er vragen of zorgen zijn.  

Op de website van TML Dommelstreek zal de visie en de doelstellingen ten aanzien van 

grensoverschrijdend gedrag worden geplaatst. Eén van de doelen dit jaar is dat er een risi-

coanalyse zal worden uitgevoerd. De vertrouwenspersoon zal dit project uitvoeren met be-

Zou je een bijdrage willen leveren aan deze risicoanalyse, meld je dan bij René of bij Elise.  

Vaatlijden onder wielrenners  

Wielrenners die last hebben van snelle verzuring en krachtverlies in (één van) hun benen 

kunnen kampen met een bloedvataandoening. Helaas lijdt 10-20% van de duursporters aan 

een verminderde doorbloeding van de bekkenslagader en deze aandoening wordt vaak 

over het hoofd gezien. Het is belangrijk om deze aandoening in een vroeg stadium te on-

derzoeken en te behandelen.  

Maartje van Ool is vanuit haar studie fysiotherapie op dit onderwerp afgestudeerd en heeft 

aangeboden om een informatiebrief op te stellen gericht op intensief trainende wielren-

ners. Deze is binnenkort beschikbaar bij de trainers. Deze informatiebrief zal renners hel-

pen om eventuele klachten van de bloedvataandoening te herkennen en geeft aan welke 

vervolgstappen gezet kunnen worden voor de beste zorg. Dus binnenkort meer!  

mailto:penningmeester@tmldommelstreek.nl


 Fietsen met Frans  

Jeugdige Frans  

Frans is als kleine jongen begonnen met voetballen. Noodgedwongen moest hij daar op 9-

jarige leeftijd mee stoppen vanwege een niervergiftiging. Het herstel duurde erg lang en na 

bijna 2 jaar  was Frans zover dat hij weer kon gaan sporten. Zijn oudste broer Leo zat al bij de 

wielerclub en broer Jan ging ook wielrennen. Het leek Frans wel leuk om net als zijn broers 

ook lid te worden van Trap Met Lust. Frans is bij TML begonnen als nieuweling en heeft nog 

samen kunnen fietsen met broer Jan. Er waren destijds maar een paar categorieën: de jeugd 

begon als aspirant, daarna werd je nieuweling en vervolgens werd je meteen ingedeeld bij de 

amateurs. Een erg grote overstap was dat. De mooiste wedstrijd van Frans was het districts-

kampioenschap dat werd gehouden in Geldrop. Dat ging erg goed en leverde dan ook een 

podiumplaats én bloemen op. Frans had geen voorkeur voor een bepaald parcours of onder-

grond; hij vond het leuk om in de heuvels te fietsen, maar ook op de vlakke wegen in Noord-

Brabant was Frans vaak te vinden. En, zowel glad asfalt als kasseien kon de waardering van 

Frans wegdragen.  

Heel TML Dommelstreek kent Frans van Diepen, maar wie kent hem nu eigenlijk écht goed? 

Frans heeft een plekje in de nieuwsbrief meer dan verdiend, dus de redactie reserveert graag 

ruimte voor hem.  

Professionele carrière van Frans in de wielersport  

Frans heeft 1 jaar bij de amateurs gefietst, daarna is hij een andere weg ingeslagen en heeft 

zich verder verdiept in de verzorging van renners. Dit heeft hij 10 jaar gedaan. Ondertussen 

bleef Frans recreatief fietsen en reed hij 1 à 2 keer in de maand een wedstrijd in, zoals dat nu 

heet, de funklasse.  

In 1990 is Frans gevraagd om een jaar mee te lopen met de bondscoach van de nationale 

damesselectie, Piet Hoekstra. Een jaar later werd Frans de bondscoach van de dames. “Zijn” 

dames hebben in de periode dat Frans bondscoach was, van 1991-1994, mooie resultaten 

bereikt. Wie herinnert zich niet dat Leontien van Moorsel, de joekel uit Boekel, in 1992 én 

1993 de Tour Cycliste Féminin won? Ook Daniëlle Overgaag zal bij de meeste lezers bekend 

voorkomen, is het niet vanwege haar prestaties op de fiets, dan wel om haar relatie met Lan-

ce Armstrong en later met Reinout Oerlemans. Elsbeth Vink en Marion Borst waren talent-

volle junioren toen ze bij het team van Frans aansloten. Ingrid Haringa wist het in 1991 van-

wege haar prestaties op de baan te brengen tot Sportvrouw van het jaar. Soms spreekt Frans 

de dames uit deze periode nog. Ze halen dan herinneringen op aan de bijzondere en intense 

tijd die ze samen beleefd hebben.  

Het was een mooie tijd, maar het kóstte Frans ook veel tijd. Hij had de mogelijkheid om zijn 

contract te verlengen, maar na overleg met het thuisfront heeft hij besloten om het aan zich 

voorbij te laten gaan en weer ‘gewoon’ te gaan werken. Toevallig had TML geen ploegleider 

en Frans kon direct weer bij zijn eigen club beginnen. In die tijd waren er nog veel wedstrij-

den in de buurt, de wegwedstrijden in Vlokhoven, Stratum en in het centrum van Eindhoven 

waren altijd goed bezocht en dus erg gezellig. Helaas bestaan deze wedstrijden niet meer. 

Mooi is wel dat de koers in Zesgehuchten is teruggekeerd.  



 Fietsen met Frans  

Je merkt dat de inwoners van Zesgehuchten het evenement ondersteunen en dat ze graag 

willen dat het jaarlijks wordt georganiseerd. Hopelijk kan het dit jaar voor de jeugd en de nieu-

welingen doorgaan op 5 september! Vroeger was het parcours wel anders, er zat een heuse 

col in voorzien van een lange kasseienstrook. Voordat deze gaat verdwijnen vanwege huizen-

bouw neemt Frans zijn renners er nog een keer naar toe. Dat vergt toch weer een heel andere 

vaardigheid, over kasseien rijden…  

Wat houdt Frans op dit moment bezig als het gaat om de wielersport? 

Op dit moment verschijnen op de training van Frans coureurs van divers pluimage: van nieu-

welingen meisjes en jongens tot senior-fietsers die nog angstvallig proberen in het wiel van 

de jongere generatie te blijven. Dit biedt wel de mogelijkheid om met verschillende groepen 

op het eigen niveau te trainen. Het aansluiten van renners van TWC de Kempen en RTC Bui-

tenlust wordt dan ook door trainers en renners heel positief ontvangen.  

Frans heeft al diverse jonge renners mogen begeleiden tijdens het verdere verloop van hun 

carrière. Als hij een tijdje een renner heeft getraind, kan hij het eventuele talent dan ook 

herkennen. Hij ziet dat dan bijvoorbeeld aan de positie op de fiets, het doorzettingsver-

mogen en de mate waarin het talent vooruitgang boekt. Een valkuil ziet hij ook; zo’n renner 

moet opletten dat hij/zij niet overtraind raakt. Vooral als het lichaam nog in de groei is, 

heeft het ook rust nodig om te kunnen herstellen. Toen Steven Kruijswijk zich meldde bij 

TML was het bij Frans al snel duidelijk dat hij met een uitzonderlijk talent te maken had. Hij 

herkende in Steven een echte streber die alles opzij zet voor de sport. Hij was in alles wat 

met de wielersport te maken had geïnteresseerd; zo wilde hij bijvoorbeeld alles weten over 

voeding in de sport en ging veel lezen over trainingstechnieken. Steven heeft 1 jaar bij TML 

gefietst en werd toen al gevraagd voor de selectie. Inmiddels zit hij bij Jumbo Visma en heeft 

heel mooie resultaten op zijn naam staan, waarbij de 3e plaats in de Tour de France in 2019 

misschien nog wel de mooiste is.  

De wijsheden van Frans  

Frans staat bekend om zijn directe manier van benaderen van zijn renners. Hij wordt door 

sommigen ook wel “die verrekte beul” genoemd, maar ja, wielrennen is een heel zware sport 

en dan moet je dus ook wel ergens tegen kunnen. Het is belangrijk om altijd plezier in de 

sport te houden en dat blijkt lastig te zijn bij de overgang van junioren naar beloften. De an-

dere verleidingen kunnen op deze leeftijd erg groot zijn en als je dan ook nog eens niet suc-

cesvol bent in de wedstrijden, dan kan het lastig zijn om de motivatie vast te blijven houden. 

Frans geeft nog altijd met veel plezier training, hij bedenkt iedere keer nieuwe oefeningen. Hij 

probeert zich te verplaatsen in de renners en past hier de training op aan. Hij wil nog trainer 

blijven zolang de gezondheid het hem toelaat. En als het aan de renners ligt, dan zijn ze het 

daar helemaal mee eens.   

Tenslotte heeft Frans nog een aantal tips voor de 

renners van TML. De interesse voor het fietsen 

moet vanuit jezelf komen, druk van anderen 

helpt niet om plezier te blijven houden in de 

sport. Het is belangrijk om op het juiste moment 

de juiste mensen tegen te komen die je kunnen 

helpen om verder te komen in de sport. Als je 

ervoor gaat, dan komen de prestaties vanzelf wel.  

Bedenk dat je er nooit alleen voor staat, er zijn altijd mensen die je willen helpen met je doel. 

En als je verder wilt in het wielrennen, weet waar je aan begint, het is een heel zware sport.  



 Uitdagingen tijdens de lockdown 

Het voelt voor een aantal renners erg onwennig, een periode zonder wedstrijden. Gelukkig 

zijn inmiddels de trainingen weer opgestart, maar het trainen zonder een duidelijk doel voor 

ogen valt niet altijd mee. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven opgestart om met name 

de renners in de categorie nieuwelingen en junioren toch op een bepaalde manier met el-

kaar de competitie aan te laten gaan. In het district ZuidOost werd de zogenaamde district-

challenge georganiseerd. Iedere week werd er een segment (op Strava) aangewezen, waarop 

de nieuwelingen en junioren op een door hen gekozen tijdstip een aanval op het klassement 

konden doen. De ene keer was het een relatief lange tijdrit, een volgende keer een technisch 

kasseienstuk en dan weer een sprintsessie, al dan niet bergop. Dit heeft een aantal renners 

uitgedaagd om zich iedere week naar de uitgekozen segmenten te begeven en zich op deze 

manier te meten aan de categoriegenoten. Ramón laat zich graag uitdagen en heeft een keer 

de leidersprijs op zijn naam mogen schrijven. Helaas heeft Strava de voorwaarden voor het 

lidmaatschap veranderd; de renners zijn niet meer zonder meer te volgen. De challenge is 

dan ook na een aantal weken alweer stopgezet... 

Je kunt natuurlijk ook je eigen uitdaging 

bedenken. Zo kwam Vincent op het idee 

om de Mont Ventoux te beklimmen, maar 

dan binnen ‘s landsgrenzen. Hij liet het aan 

Thijs en Ramón over om dit idee in de 

praktijk te brengen. Op een zonnige zater-

dag begonnen Thijs en Ramón aan hun 

uitdaging op de Gulberg in Nuenen. Iedere 

beklimming leverde 40 hoogtemeters op.  

Na 45 keer heuvelop stonden er 1.834 hoogtemeters geregistreerd, meer dus nog dan het 

aantal meters dat er verreden zou moeten worden bij een beklimming van de Mont Ventoux 

(1.610 meter). Vanaf dit moment staat deze uitdaging bekend onder de naam ‘de Vincent 

challenge’.  

Op 6 juni werd de eerste trainingswedstrijd voor nieuwelingen en junioren in Tilburg geor-

ganiseerd.  De komende 4 zaterdagen staat deze trainingswedstrijd op de agenda van TWC 

Pijnenburg. Er stonden zo’n kleine 20 renners aan de start; nieuwelingen, junioren, jongens 

en meisjes. Diverse clubs uit ons district waren vertegenwoordigd. Ook TML Dommelstreek 

liet zich in Tilburg zien. Thijs, Ramón en Dirk stonden aan de start voor een toer van 1 uur 

en 3 ronden. De eerste ronde was een neutrale ronde, daarna ging het los. Het tempo ging 

direct de hoogte in. Thijs had daar een groot aandeel in. Ramón en Dirk hebben lange tijd 

met de grote jongens mee kunnen fietsen. Heel knap, met dat tempo tussen de 40 en 45 

km/uur en een flinke wind. Thijs kwam als 3e over de streep, Ramón en Dirk volgden snel 

daarna. Wie weet, doen er de komende weken meer deelnemers mee! Deze drie mannen 

zullen er zeker bij zijn.  


