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In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar moet ik natuurlijk terugkijken 
op het afgelopen jaar. 

Door de pandemie was 2020 een jaar als nooit tevoren. Het bracht 
heel veel leed, angst en eenzaamheid onder de meest kwetsbare men-
sen. Inmiddels kent iedereen wel mensen die door het virus zijn ge-
troffen. 
We hebben te maken gehad met veel afgelastingen: de algemene le-
denvergadering, de Ronde van Geldrop en vele andere wedstrijden zijn 
afgelast. Zelfs de trainingen zijn een tijdje stilgelegd. Gelukkig hebben 
we onze jeugdwedstrijd in september, zij het met de nodige maatrege-
len, kunnen organiseren op Zesgehuchten, een mooie wedstrijddag. 
Dat is dan ook ongeveer het enige dat afgelopen jaar is doorgegaan, 
want een feestelijke opening van het toilet en de jaarlijkse veldtoer-
tocht konden helaas ook niet doorgaan. Een nieuwjaarsreceptie in ja-
nuari zit er helaas ook niet in.  

Van de samenwerking met WCL Bergklimmers en TWC De Kempen is 
wat betreft het wedstijdprogramma voor de Elite en Belofte renners 
niet veel terechtgekomen, we hebben slechts 1 wedstrijd gezamenlijk 
gere-den. In 2021 hopen we meer wedstrijden samen te kunnen 
rijden; er wordt al gewerkt aan een mooi wedstrijdprogramma. 

Vanaf begin januari starten de wegtrainingen weer, er wordt nog geke-
ken hoe we hier op een verantwoorde manier invulling aan kunnen 
geven. Ook staat het trainingskamp in februari en op 3 april onze Open 
Dag gewoon gepland, in de hoop dat er weer snel meer mogelijk is. Het 
zou natuurlijk mooi zijn als we weer een ledenvergadering of zelfs een 
ploegenvoorstelling kunnen organiseren.  

Ook willen we graag onze jubilarissen komend jaar in het zonnetje kun-
nen zetten, maar ondanks eerdere oproepen zijn bij ons nog altijd niet 
alle inschrijfdatums van alle leden van de verschillende fusieverenigin-
gen bekend. Dus bij deze opnieuw de oproep om bij het secretariaat 
aan te geven wanneer je lid van de vereniging bent geworden. 

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze laatste editie van onze 
nieuwsbrief van 2020. 



Jasper en Mirthe vullen elkaar goed aan 

Kennismaking met Jasper 

Dit keer ging de interviewer op bezoek in Mierlo, bij een fietsende broer en zus. Jasper, 
12 jaar oud en Mirthe, 10 jaar oud. Aan de cadeaus en de surprises in de huiskamer te 
zien heeft Sinterklaas het huis van Jasper en Mirthe niet overgeslagen. Onder het genot 
van een kopje thee en de nodige chocolade ging het interview van start.  

Jasper zit sinds een aantal maanden op het Strabrecht College in Geldrop. Hij gaat er met 
zijn normale sportieve fiets naar toe. Het is ongeveer 4 kilometer fietsen, dus hij maakt 
wel wat kilometertjes extra tijdens de schoolweken. Op school geniet hij het meest van 
de pauze. Verder vindt hij levensbeschouwing wel leuk, niet om het vak maar de docent 
maakt vaak leuke grappen. Hij zit bij TML-maatje Inoka in de klas, dus ook op school zal 
wel regelmatig over wielrennen worden gesproken. Jasper vond fietsen al erg lang leuk. 
Hij ging al regelmatig met een vriend en zijn vader een rondje MTB’en tussen Geldrop en 
Mierlo. Ook de Gulbergen heeft hij al verschillende keren bedwongen, zelfs de kant met 
de haarspeldbochten komt hij fietsend omhoog.  

Naar het fietsen kijken deed hij ook altijd al graag. Eigenlijk is alles wat met fietsen te ma-
ken heeft leuk om naar te kijken: veldrijden, baanwielrennen en wegwedstrijden. Vooral 
de Tour de France vindt Jasper mooi, het is een grote ronde en de landschappen zijn heel 
mooi om naar te kijken. Een Tour de France-col heeft hij nog niet gefietst, wel heeft hij 
een keer de Mont Ventoux in het echt gezien. Jasper gaat liever op vakantie naar Oosten-
rijk dan naar Frankrijk. Daar is hij een keer samen met zijn vader Koen met een MTB gaan 
downhillen nadat ze met een liftje omhoog waren gegaan, heel cool! Ook Zuid-Limburg is 
erg uitdagend voor Jasper. Dit jaar is hij 2x naar het zuiden van het land gegaan om daar 
de Nederlandse heuvels over te fietsen; één keer met TML en één keer met zijn oom.  

Dit beviel Jasper erg goed, daarom werd er voor het seizoen 2020 een wedstrijdlicentie 
aangevraagd. Maar ja, dat virus gooide roet in het eten;  de eerste wegwedstrijd is pas in 
september verreden. Dat was wel meteen een heel bijzondere wedstrijd, namelijk de 
Ronde van Zesgehuchten. Niet lang na deze wedstrijd heeft Jasper een wedstrijd bij TWC 
de Kempen in Dommelen gereden. Een heel andere koers, Dommelen is op een strak 
baantje en Zesgehuchten op een hobbelig stratenparcours. De wedstrijd in Geldrop ging 
beter dan die in Dommelen. In Dommelen was het erg warm en stond er flink wat wind. 
Dat is nog wel iets dat Jasper beter zou willen leren; met tegenwind fietsen. Maar eigen-
lijk wil hij in alles nog wel beter worden. Jasper heeft al veel geleerd tijdens de trainingen 
en vindt het bijna altijd leuk, alleen steeds hetzelfde rondje fietsen vindt hij saai. In alles 
beter worden is een mooi streven, hij wil namelijk later graag in de Tour de France mee-
fietsen! Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin zijn dan ook wel renners waar Jasper een 
voorbeeld aan neemt. Jasper houdt alle opties open, als hij geen profwielrenner wordt 
dan wordt hij koeienboer of youtuber. Nou Jasper, het kan ook gewoon alle drie! We 
houden hem in de gaten.  

De wielersport hield hem dus al 
even bezig voordat hij tijdens 
een Open Dag in 2019 kennis-
maakte met TML Dommelstreek. 
Hij was direct enthousiast en is 
dan ook lid geworden in het 
voorjaar van 2019. Na een aan-
tal maanden trainen was het 
alweer tijd voor het veldseizoen 
en niet snel na aanvang daarvan, 
heeft Jasper al aan een wedstrijd 
in Helmond meegedaan.  



Jasper en Mirthe vullen elkaar goed aan

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Kennismaking met Mirthe 

Mirthe zit in groep 7 op ’t Schrijverke in Mier-
lo. Ook Mirthe fietst naar school. Voor haar is 
het ongeveer 2 kilometer fietsen. Ze wil over 
een tijdje ook naar het Strabrecht College, het 
leek haar wel een leuke school toen ze de 
Open Dag bezocht. Mirthe heeft via haar broer 
kennis gemaakt met TML Dommelstreek. Jas-
per mocht vorig jaar mee met het ophalen van 
het bevrijdingsvuur. Ook bij de huldiging van 
Steven Kruijswijk mocht Jasper aanwezig zijn. 
Allemaal gebeurtenissen die indruk hebben 
gemaakt op Mirthe, dat wilde ze ook wel van 
dichtbij meemaken. Ze zat nog bij tennissen, 
maar na een aantal keren proberen bij TML 
was ze verkocht en werd ze lid van de club.  

Ze is nu ongeveer een half jaar lid en traint 2x in de week mee. Ook fietst ze wel eens 
het MTB-rondje tussen Geldrop en Mierlo, ook Mirthe maakt dus heel wat kilometers. 
De liefde voor de fiets wordt steeds groter; ze heeft een spreekbeurt gehouden over 
wielrennen én ze is een boek over wielrennen aan het lezen (“de klimmende wielren-
ner” van Henriët Koornberg-Spronk; een aanrader). Mirthe heeft inmiddels ervaring 
opgedaan met training op de weg en in het veld. Ze vindt het allebei erg leuk om te 
doen. Bij het veldrijden vindt ze vooral het vallen (?) en het vies worden leuk, maar 
schoonmaken is niet zo haar hobby. Haar vader Koen maakt de fiets schoon en haar 
moeder Judith mag de fietskleren weer fatsoeneren. Aan de wedstrijd in Geldrop moch-
ten jeugdrenners zonder licentie ook deelnemen.  Dat liet Mirthe niet zomaar passeren; 
op 6 september stond ze aan de start van de wedstrijd in categorie 2. De wedstrijd ging 
erg goed. Vooral de start en het sprinten ging goed. Mirthe heeft geen fietscomputer, 
maar ze denkt dat ze gemiddeld 25 km/uur heeft gefietst. Mirthe zou ook veldwedstrij-
den hebben gefietst als deze er geweest zouden zijn. Ze gaat voor 2021 dan ook een 
wedstrijdlicentie aanvragen.  

Mirthe wil graag nog beter worden in tempo rijden en in een groep fietsen, dan is ze 
helemaal klaar voor het volgende seizoen. Haar doel voor 2021 is om een wedstrijd te 
winnen. Ook Mirthe kijkt graag naar fietsen op TV: veldrijden, Tour de France en de 
Giro zijn bij haar favoriet.  

Marianne Vos ziet ze graag fietsen, net 
als Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin. 
Profwielrenner worden, dat ziet ze wel 
zitten. Ook wereldkampioen worden 
lijkt haar wel wat. Als haar tenslotte 
wordt gevraagd waar haar broer goed in 
is, dan zegt ze zonder aarzelen “hard 
fietsen”. Jasper vindt dat Mirthe goed is 
in de start en de sprint, explosief dus. 
Mooi, dan hebben ze ieder dus hun 
sterke punten, vullen elkaar goed aan 
en kunnen ze later misschien wel in de-
zelfde profploeg gaan fietsen!    



Hulp gezocht: penningmeester 

De huidige penningmeester heeft besloten haar werkzaamheden over te dragen. Daarom 
is onze vereniging op zoek naar een nieuwe penningmeester. Lijkt het jou leuk om met 
vier andere enthousiaste vrijwilligers deel te nemen aan het bestuur van onze wielervere-
niging? Ben je nauwkeurig, betrouwbaar en wil je op beleidsmatig niveau vormgeven aan 
de toekomst van TML Dommelstreek? Dan zijn wij op zoek naar jouw hulp!  

Als penningmeester vorm je samen met de 
voorzitter (Marc) en secretaris (Vincent) het 
dagelijks bestuur van de vereniging. Samen 
met de jeugd (Mike) en de handbikesectie 
(René) zijn we verantwoordelijk voor de 
besturing van onze bloeiende vereniging.  

Wat houdt het penningmeesterschap in?  

• Verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer

• Stelt een jaarlijkse begroting op en monitort de realisatie

• Beoordeelt de financiële situatie en maakt het financieel jaarverslag

• Verzorgt de financiële administratie in e-boekhouden.nl

• Verricht en ontvangt betalingen en verzorgt declaraties

• Int de contributie

• Verzorgt de facturatie aan sponsoren

• Beheert kas en bankrekeningen

• Pleegt overleg met de kascontrolecommissie

Tijdsbesteding gemiddeld ca. 2 uur per week  

Deze tijdsbesteding bestaat deels uit bestuursvergaderingen: dit is 1x per maand voor 
de reguliere bestuursvergaderingen.  

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de huidige penningmeester Petra 
Verleg of met de voorzitter Marc de Groof.  



Jasper fietst graag in de bagger 

En wie is dan toch ‘die andere Jasper’? 

En weer mocht de reporter van TML Dommelstreek naar Mierlo, dit keer om Jasper (W) te 
interviewen. Blijkbaar is het goede grond daar, er komen heel wat TML-renners uit dat 
dorp. Jasper zit in groep 5 van basisschool de Kersentuin in Mierlo. Hij is 8 jaar en wordt in 
januari al 9 jaar. Jasper is sinds juni 2020 lid van TML Dommelstreek. Tijdens de eerste 
training heeft hij vooral geoefend met schakelen en remmen. Jasper had al meteen een 
eigen fiets. Het was een rood/witte, zelf uitgezocht op Marktplaats (met een beetje hulp 
van papa Edwin). Deze fiets is helemaal vanuit Antwerpen naar Mierlo verhuisd. Wie 
weet, is hij vroeger van Wout van Aert geweest! Deze fiets is nu al te klein, volgend sei-
zoen rijdt Jasper alweer op een andere. De nieuwe  fiets is wit, blauw en zwart en heeft 
grote wielen. Dat wordt anders: Jasper zal moeten wennen aan een nieuwe manier van 
schakelen. Goed remmen en snel in- en uitklikken is ook iets waar Jasper aan wil gaan 
werken volgend wegseizoen.  

Jasper was pas een paar maanden aan 
het wielrennen toen onze eigen wed-
strijd in Geldrop werd georganiseerd. 
Ook kinderen zonder wedstrijdlicentie 
mochten dit keer meedoen. Dat liet 
Jasper niet aan zich voorbij gaan, dat 
wilde hij wel! Dus ging Jasper op 6 
september met zijn rood/witte fiets 
naar Zesgehuchten om zijn 3 rondjes 
rond de kerk te fietsen.  Wat een leu-
ke wedstrijd was dat! Het laatste 
rondje was het allerleukst, daar heeft 
Jasper nog heel wat renners inge-
haald. Het was ook wel de zwaarste 
ronde.  

Was dat de reden dat Jasper zo’n 10 meter voor de eindstreep stopte? Hij zat nét weer 
op tijd op zijn fiets om vlak voor nummer 3 (van de jongens) over de finish te komen. Met 
een gemiddelde snelheid van meer dan 25 km/uur was die beker meer dan verdiend. 
Jasper heeft de smaak te pakken, hij wil in het volgende seizoen een licentie zodat hij 
meer wedstrijden kan gaan rijden.  

Op dit moment is hij aan het veldrijden tijdens de training, daar gebruikt Jasper een 
mountainbike voor. Veldrijden vindt hij ook erg leuk, vooral omdat het zwaarder trappen 
is. Ook het vies worden vindt hij mooi aan deze tak van sport. Na afloop van een training 
maakt Jasper altijd zijn eigen fiets schoon.  



Jasper fietst graag in de bagger 

En niet alleen na afloop van een training, hij gaat ook regelmatig zelf een tochtje fiet-
sen. De MTB-route in Best vindt hij bijvoorbeeld erg leuk om te fietsen, hier heb je veel 
bochten, heuvels en je kunt er stunten. Jasper kent heel wat routes, hij is in Lierop 
geweest, Nuenen, Someren, Mierlo en Horst. Ook in het buitenland heeft hij weleens 
gefietst, in Oostenrijk, Frankrijk en Italië. De wegen in de dalen vindt hij het mooist om 
te fietsen. Ook in de Lot in Frankrijk heeft Jasper mooie tochten gemaakt. De langste 
fietstocht die Jasper tot nu toe heeft gefietst was 70 kilometer, deze ging vanuit huis 
richting Griendtsveen/Helenaveen. Het plan was om dit jaar nóg verder te fietsen; 
samen met papa Edwin zou Jasper de Elfmerentocht gaan fietsen. Dat zou 100 kilome-
ter zijn geweest, maar helaas, vanwege corona ging het dit jaar niet door. Nou, dat is 
dan meteen een mooi doel voor 2021. Jasper kan niet alleen ver fietsen, hij kan ook 
hard fietsen. Hij heeft een keer de 40 km/uur aangetikt tijdens het afdalen van een 
viaduct en dat op een kleine fiets. Dat belooft wat voor 2021, als hij op een grotere 
fiets gaat koersen.  

Jasper vindt verschillende dingen leuk tijdens de training. Zo houdt hij van spelletjes 
zoals het vakkenspel en de slakkenrace, maar ook van hard fietsen kan hij genieten. 
Het afgelopen jaar zijn er wat activiteiten geweest waar hij ook erg van genoten heeft, 
bijvoorbeeld de barbecue, de Kerstviering (vooral de stoelendans op harde muziek!) en 
de spelletjestraining. Jasper heeft dus een brede interesse: hij houdt van wielren-nen, 
veldrijden, MTB-en en van hard- én langzaam fietsen. Niet zo gek dus dat Ma-thieu van 
der Poel zijn idool is. Als Mathieu fietst, dan zit Jasper voor de TV om de kunst af te 
kijken.   

Jasper heeft een drukke agenda; naast dat hij 2x in de week op de fiets zit, zit hij bij 
acrogym, scouting en muziekles. Als hij met blokfluit klaar is, wil Jasper graag trombo-
ne gaan spelen. Zijn ouders Edwin en Charlotte zullen dus nog wel even kunnen genie-
ten van zijn muzikale en sportieve  talent. Jasper wil later ook zelf mooie fietsen kun-
nen kopen, dus wil hij een beroep kiezen dat zijn wensen mogelijk maakt. Zijn tante 
bracht hem op een aantal ideeën, namelijk radioloog of cardioloog. Jasper twijfelt nog 
tussen deze 2, maar ja, hij heeft ook nog even de tijd om erover na te denken. Bij het 
afscheid nemen gaf Jasper aan dat hij het ook wel zag zitten om profrenner te wor-
den, dus…het kan nog alle kanten op met hem!  



Nederlands en Brabants jeugdkampioen 

Uitslagen jeugd  

mei t/m juli 2018 

Verbouwing toiletten 

Begin september is er begonnen aan de ver-
bouwing van de toiletten in het paviljoen.  

Na de sloopwerkzaamheden door onze voor-
zitter met hulp van André Cocken en Bert van 
Bussel is er door Mennen Bouw begonnen om 
het herentoilet om te bouwen naar een rol-
stoeltoegankelijk toilet. 

De oude ingang in de gang van het herentoilet 
is dichtgemaakt en verplaatst naar de voorkant 
zoals bij het damestoilet. Het tussenmuurtje is 
verwijderd waardoor er een ruimte is ontstaan 
en er goed gemanoeuvreerd kan worden met 
de rolstoel. Ook het damestoilet is opnieuw 
betegeld en voorzien van nieuw sanitair.  

Wouter van Beek heeft gezorgd voor de nieuwe bredere deur en deze afgehangen. Op 
wat schilderwerk na is het weer klaar. 

En tenslotte moeten we de ouders die tijdens de trainingen van de jeugd het paviljoen 
hebben schoongemaakt niet vergeten. 



Uitslagen KNWU-wedstrijden 

     Uitslagen jeugd 

27e Olav Veldhuizen jeugdronde van Geldrop - 6 september 

Jasper Weijts  (cat 1)    7 

Bauke Weerepas (cat 2) 12 

Mirthe Kriege (cat 2)  14 

Cisco Kik (cat 2)  18 

Flore Smeets (cat 2)  19 

Inoka Lemmens (cat 3)  23 

Cas Metten (cat 4)     9 

Sam Boerma (cat 4)   19 

Eva van Beek (cat 5)   20 

Rens Braspenning (cat 5) 23 

Jasper Kriege (cat 5)   24 

Job van Iersel (cat 5)  26 

Pim van Leenders (cat 6)  28 

Jelle Peters (cat 6)    DNF 

Marcelino Hulzing (cat 7) 29 

Jeugdronde van de Reeshof - 13 september 

Cas Metten (cat 4)   13 

Jelle Peters (cat 6)   10 

Pim van Leenders (cat 6) 22 

Jeugdronde van Dommelen - 19 september 

Cas Metten (cat 4)    9 

Jasper Kriege (cat 5) 27 

Jelle Peters (cat 6)    7 

Going Dutch ronde v Gelderland - 20 september 

Jelle Peters     DNS 

Jeugdronde van Schijndel - 26 september 

Jelle Peters     17 



Uitslagen KNWU-uitslagen (en meer) 

Uitslagen nieuwelingen,  

junioren, beloften,  senioren 

DKTT Op Noord Eindhoven - 19 en 26 augustus  (8,7 km tijdrit) 

Dirk de Groof (nieuwelingen) 14    (12 min 54 sec) 

Ramón Setz (nieuwelingen)  11    (12 min 45 sec) 

Thijs van Beek (junioren) 12    (11 min 32 sec) 

 27e Olav Veldhuizen jeugdronde van Geldrop - 6 september 

Ramón Setz (nieuwelingen)  16 

Dirk de Groof (nieuwelingen)  DNS 

Grand Prix Rüebliland (Zwitserland) - 4, 5 en 6 september 

Thijs van Beek (junioren)   55  

De Bruyn Metaal BV Omloop van Valkenswaard - 6 september 

Pieter de Groof (belofte) DNF 

Tom Mandemaker (elite) DNF 

Ronde van Hank - 13 september 

Dirk de Groof (nieuwelingen)   51 

Going Dutch ronde v Gelderland - 20 sept 

Ramón Setz (nieuwelingen)  106 

TCJ & TCJV 48e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel - 26 september 

Ramón Setz (nieuwelingen)   90 

Dirk de Groof (nieuwelingen) DNF 

Thijs van Beek (junioren)   25 



De club van 50 

Wat is dat eigenlijk, de club van 50? Zijn zij al 50 jaar lid van de club, zijn ze (meer dan) 50 
jaar oud of kunnen ze harder dan 50 km/uur fietsen? Het wordt hoog tijd dat we ons eens 
gaan verdiepen in de mensen achter deze club. Deze mensen dragen TML Dommelstreek 
een warm hart toe: ze steunen de club jaarlijks met een bijdrage van € 50. Zo dragen ze een 
steentje bij aan de continuïteit van de club en zorgen ze ervoor dat er voldoende financiële 
draagkracht is om activiteiten te blijven organiseren. Inmiddels zijn er 13 club van 50-leden. 
In deze nieuwsbrief wordt een begin gemaakt met een nadere kennismaking. Dit keer is 
Setzu Massage aan de beurt.  

etzu Massage 

Closer as you touch 

Wie en/of wat zit er achter de naam Setzu Massage? 
Mijn naam is Wim Setz. Ik heb de naam Setzu Massage 
voor mijn praktijk gekozen toen ik mijn zwarte band aiki-
do haalde. Mijn achternaam Setz werd op mijn aikidopak  

geborduurd. Later bleek dat er geen Setz stond maar Setzu (in het Japans). Laat dit nu net 
‘closer as you touch’ betekenen? Een uitstekende naam voor mijn massagepraktijk.  

Hoe ben jij bij TML Dommelstreek terecht gekomen?  
Via mijn zoon Ramón die al ruim 7 jaar lid is van TML. 

Waarom heb jij je aangesloten bij de club van 50?  
Om een klein steentje bij te kunnen dragen aan de organisatie van de activiteiten van TML. 

Zit je zelf ook wel eens op de fiets? 
Ja, soms fiets ik naar een wedstrijd van Ramón. Het blijft wel beperkt tot tochtjes van 60/70 
kilometer.  

Waaraan mag volgens jou het geld van de club van 50 besteed worden, wat vind jij een 
mooie activiteit of wat zou je een mooie (nieuwe) activiteit vinden? 
De activiteiten die nu al worden georganiseerd, bijvoorbeeld het kamp en de filmavond. 

Ben jij wel eens te zien bij TML Dommelstreek en zo ja, waar dan?
Jazeker, als vlagger tijdens (eigen) wedstrijden of bij het afbreken van het parcours. En na-
tuurlijk als supporter tijdens de wedstrijden.  

Is er een renner bij TML Dommelstreek waar je een bijzondere band mee hebt/had en 
waarom is dat zo?
Uiteraard met mijn eigen zoon. En Thijs (van Beek: red.) vind ik ook een mooie man, het is 
een eigenwijs ventje, trekt zijn eigen plan en ik vind hem erg aardig voor de andere kin-
deren.    

Heb je misschien een anekdote over TML Dommelstreek? 

Ik heb geleerd wat een Mikey is  .   

Tenslotte, kun jij iets betekenen voor de renners? 
Naast een massagepraktijk begeleid ik een aantal hardloopgroepen. Tijdens de training 
besteden we altijd veel aandacht aan krachtoefeningen. Mochten er renners zijn die vra-gen 
hebben op dit vlak, of ze willen gewoon langskomen voor het laten losmasseren van hun 
benen, dan zijn ze van harte welkom.  

De club van 50 bestaat uit: 

- Huis ter Geul

- Piet en Coby Hut

- Sjef Kisters

- Setzu Massage

- Ton Merckx

- Peter Dekkers

- Peer Bastings

- Mario Pennings

- Martijn van den Heuvel

- Marc de Groof

- Marc Smit

- Eric Ypma

- Jan Peeters



Denise en Dirk ondergaan het vragen(v)uur 

Bucket list 

Inmiddels zijn er al wat TML-ers geïnterviewd, maar Denise en Dirk stonden nog op het 
verlanglijstje van de reporter. Dus toog zij naar Heeze om Denise en Dirk te ondervragen. 
Het interview vond in een gezellige kerstsfeer plaats, onder het genot van een kopje thee, 
chocolaatjes en overgebleven Sinterklaassnoepjes. Dirk neemt als eerste het woord.   

Dit was Dirk 

Dirk fietst al bij TML Dommelstreek vanaf dat hij 7 jaar oud is. Hij was al bekend met de 
club, omdat zijn oudere broers Bas en Pieter en ‘ons mam’ bij TML Dommelstreek be-
trokken waren. Dirk heeft nog wel wat andere sporten en hobby’s beoefend. Na het be-
halen van de zwemdiploma’s is hij bij scouting gegaan en later bij basketbal. In het begin 
was dit nog goed te combineren, al was de week best wel gevuld: op maandag en woens-
dag basketballen en op dinsdag en donderdag fietsen.  

Daarnaast waren er nog de nodige wedstrijden in het 
weekend. Maar, het seizoen voor basketbal speelde 
zich vooral af in de winter, terwijl het fietsen 
toch meer een zomer’ding’ is.  

Na ongeveer 3 jaar twee sporten te hebben beoefend, is 
Dirk met het basketballen gestopt, wielrennen vond 
hij veel leuker. De eerste wedstrijd van Dirk was 
al meteen in zijn eerste  seizoen, als 7-jarige stond hij 
aan de start van de Jeugdronde van Geldrop. Ondanks een 
val bij de start is hij 3e geworden, meteen een 
podiumplek dus.

Dat beloofde wat voor de toekomst. Dirk had de smaak te pakken en is snel meer wedstrij-
den gaan rijden. Dat jaar mocht hij al direct op het hoogste schavot staan, hij werd 1e in 
Kessel. Die mooie beker, maar vooral het ererondje in de cabrio gaf Dirk een kick. Nog een 
hoogtepunt dat jaar was het Nederlands Kampioenschap in Hoorn. Na een slechte start 
kon Dirk iedere ronde steeds wat renners inhalen. Hij kwam zelfs als 10e over de eind-
streep en mocht een mooie beker in ontvangst nemen. Dit is voor Dirk de wedstrijd ge-
weest waar hij het meest trots op is.   

Dit is Dirk  

Dirk heeft inmiddels in die 8 jaar dat hij wedstrijden fietst al heel wat verschillende baan-
tjes en stratenparcoursen gezien. Hij vindt het baantje van TWC Pijnenburg in Tilburg één 
van de mooiste. Het helpt ook wel dat Dirk daar altijd goede resultaten haalt . Het 
baantje in Kampen, op een voormalige vuilnisbelt, kan ook zijn goedkeuring wegdragen. 
Met de hoogteverschillen en de uitdagende bochten is dit zeker een favoriet van Dirk. 
Maar, er kan niets boven het stratenparcours op Zesgehuchten, onze eigen Ronde van 
Geldrop. Wat jammer dat hij dit jaar ziek was tijdens deze ronde; er waren maar zo weinig 
wedstrijden dit seizoen…Dirk heeft nog wel wat andere wedstrijden kunnen rijden; de 
omloop van Noord-West Overijssel, verschillende interclubwedstrijden (Dommelen en 
Tilburg) en het DK Tijdrijden. Hij is wel tevreden over hoe deze wedstrijden verlopen zijn, 
alleen in Overijssel was hij binnen een paar kilometer al betrokken bij een valpartij en in 
een klassieker lig je dan al snel zover achter dat je uit de koers wordt gehaald. Zo’n eerste 
jaar bij de nieuwelingen heeft hij wel als heftig ervaren; bij de wedstrijden in Tilburg werd 
samen met de junioren gekoerst en dan ligt het gemiddelde tempo boven de 40 km/uur. 
Letterlijk aanpoten dus.  

Dirk heeft al verschillende trainers gehad. Dirk vindt het prima om zijn moeder als trainer 
te hebben. Hij geeft aan dat Denise het altijd gezellig weet te maken tijdens de training. 
De leukste activiteit bij TML Dommelstreek vindt hij toch wel het jeugdkamp, vooral van-
wege de gezelligheid.  



Denise en Dirk ondergaan het vragen(v)uur 

Dit jaar stond het Nederlands ClubKampi-
oenschap als laatste wegwedstrijd op de 
planning; een soort ploegentijdrit, waarbij 
nieuwelingen en junioren in 1 ploeg de 
club zouden mogen vertegenwoordigen. 
Ook vanuit de jeugd zou er een ploeg naar 
Dronten afreizen. Maar helaas, de ver-
scherpte regels gooiden wederom roet in 
het eten, geen NCK dit jaar. Volgend jaar 
dan maar, de tijdritfiets staat al voor Dirk 
klaar. Vanaf oktober wordt er weer met de 
cyclofiets getraind. Dirk vindt het wegwiel-
renner leuker, maar het is altijd wel 
erg gezellig (vooral op de terugweg), dus 
komt hij trouw 2x per week naar de 
veldtraining. 

Dit wordt Dirk 
Dirk heeft wel wat doelen en wensen voor het nieuwe seizoen. Hij wil graag zijn sprint ver-
beteren. Het volhouden en doorzetten, daar is Dirk altijd al goed in geweest als diesel zijn-
de, dus dat wil hij gewoon volhouden en voortzetten. Verder hoopt hij dat de wedstrijden 
weer gewoon door kunnen gaan en dat hij in 2021 niet betrokken is bij een valpartij tijdens 
een wedstrijd. Voor de langere termijn ziet hij het wel zitten om profrenner te worden. 
Steven Kruijswijk is een voorbeeld voor hem, Dirk vindt klimmen ook erg leuk om te doen. 
Hij geeft aan dat hij niet weet of hij er goed in is. Nou, als je 3x op één dag als 14-jarige de 
Mont Ventoux op kan fietsen dan heb je toch wel wat klimmerstalent! Naast die wedstrijd 
in Hoorn is dit ook wel een resultaat waar Dirk trots op is. Als er aan Dirk wordt gevraagd 
wat hij graag zou willen gaan doen als het niet lukt om profrenner te worden óf als hij prof-
renner af is, dan is dat voorzitter van TML Dommelstreek worden. Dus…we zien Dirk nog 
wel even rond’lopen’ bij de club!  

En last but not least...Denise 

Dan is het de beurt aan Denise. Als je aan haar vraagt hoe ze toch zo betrokken is geraakt 
bij de wielersport begint ze helemaal te stralen. Denise is opgegroeid in Aarle-Rixtel. Haar 
overbuurman was ploegleider bij Wielervereniging het Zuiden. De wielrenners verzamel-
den altijd op het pleintje tussen het huis van Denise en deze overbuurman. Denise keek 
dan vanuit haar raam toe en vond het als 12-jarige erg interessant, al die sportieve en 
gespierde jongemannen. Eén van die jongemannen trok haar speciale aandacht en dat 
was plaatsgenoot Eddy Bouwmans. Denise ging een keer kijken naar een wedstrijd in 
Lieshout en ze was direct verkocht, wat was dat een machtige sport.  

Tijdens deze wedstrijd gooide Eddy zijn armen de lucht 
al in omdat hij dacht dat hij gewonnen had, maar hij 
had niet in de gaten dat een andere renner hem nog 
voor de eindstreep passeerde…Jammer dat ze de sport 
niet zelf kon beoefenen. Wel heeft ze in haar jeugd bij 
volleybal gezeten en daarna tot haar 16e bij judo, waar 
ze toch mooi de bruine band heeft behaald.  

Op een gegeven moment heeft de vader van Denise haar fiets wat opgekalefaterd, zodat 
ze als tienermeisje zelf ook in haar vrije tijd de wielrensport kon beoefenen. Zo heeft ze 
heel wat uurtjes op haar ‘wielrenfiets’ doorgebracht, altijd met een kwartje in haar sok 
mocht ze pech krijgen en naar huis zou moeten bellen. Denise ging naar veel wedstrijden 
kijken, vooral als Eddy op de deelnemerslijst stond. Ze was een echte Eddy-fan; ieder 
artikel in de krant knipte ze uit en ze verzamelde allerlei spullen die met Eddy en zijn 
ploeg te maken hadden. De interviewer heeft een blik mogen werpen in de 3 plakboeken 
over Eddy. Mocht er nog ooit een museum worden opgericht voor hem, dan kunnen ze 
bij Denise aankloppen voor wat materiaal!  
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Hoe is ze dan toch bij TML Dommelstreek terechtgekomen?  

Na een aantal jaren werd de aandacht van Denise wat verlegd, ze kwam Marc tegen en 
Marc was leuker. Niet veel later stopte Eddy als profwielrenner, had het één soms met 
het ander te maken? Inmiddels is Denise al een jaar of 7 trainer van TML Dommelstreek. 
Ze is met de club in aanraking gekomen omdat Pieter lid was van de club en ze als ouder 
altijd meeging naar de trainingen. Al snel werd haar gevraagd of ze mee wilde helpen met 
de jeugdtrainingen, in eerste instantie samen met Peer (D) en Peer (B). Ze is de wieler-
trainerscursus (WT2) gaan volgen, de 2 Peren gingen andere dingen doen binnen de club 
en zo werd Denise de trainer van de jeugd. Denise heeft tussen 2011 en 2014 ook nog het 
(papieren) clubblad ‘in de Waaier’ gemaakt. Vanaf 2014 zet ze regelmatig berichten op 
Facebook, bijvoorbeeld als er wedstrijden verreden zijn of na afloop van activiteiten.  

Haar vragend wat haar het meest is bijgebleven in de afgelopen jaren, dan denkt ze terug 
aan 1 april een aantal jaren geleden. Er werd een KNWU-oorkonde ‘trainer van het jaar’ en 
een bos bloemen aan Denise uitgereikt. Ondanks dat het een (heel goede) 1 aprilgrap was, 
wist Denise dit gebaar erg te waarderen. Denise vindt het erg fijn om waardering te krijgen, 
ze geniet van de kinderen als ze ziet dat ze er plezier in hebben om te komen fietsen. De 
(doelgroep) jeugd spreekt haar erg aan; nu Dirk bij de nieuwelingen zit, blijft Denise toch 
gewoon trainingen geven aan de jeugd.  

De activiteit die Denise het leukste vindt is het ophalen van het bevrijdingsvuur vanaf de 
grens tot in het centrum van Eindhoven. Dit omdat het een activiteit is voor de hele club, 
van jong tot oud én vanwege de boodschap die ermee uitgedragen wordt. Ook de ploegen-
presentatie is een jaarlijks hoogtepunt, alhoewel jaarlijks, hopelijk gaat het in 2021 wel door. 

De toekomst van TML Dommelstreek 

Een wens van Denise voor TML Dommelstreek is dat het ledenaantal verder gaat groeien en 
dat de club een bloeiende vereniging blijft. De club heeft toch een belangrijke regiofunctie 
als het gaat om de wielersport. Hopelijk kan de Open Dag in april hier weer een steentje aan 
bijdragen, evenals de publiciteit die we regelmatig krijgen, bijvoorbeeld op de radio of in het 
Jeugdjournaal. Denise zou ook graag meer jeugdleden willen enthousiasmeren om wedstrij-
den te rijden. Tijdens een wedstrijd maak je je clubgenoten op een andere manier mee en 
bouw je een hechtere band op. Zodoende krijgen de leden ook een hechtere band met de 
club en dit draagt weer bij aan de liefde voor de wielersport. Een liefde die lang kan stand-
houden, kijk maar eens hoe lang Denise al verliefd is op de sport! Denise voelt zich dan ook 
helemaal thuis in het wereldje…haar verliefdheid gaat nooit over…  



In memoriam Piet Sanders 

Piet werd geboren in 1936 in de Laarstraat in Aalst-Waalre en was de oudste van een 
gezin met 10 kinderen; 3 jongens en 7 meisjes. Van beroep was hij timmerman en op 16-
jarige leeftijd besteeg hij zelf de racefiets. Maar Moeder Natuur had hem met niet zoveel 
talent gezegend, dus werd hij maar supporter van de succesvolle Aalster coureur Tonny 
Bergmans, die het zelfs tot beroepsrenner bracht. 

Piet verdiepte zich echter meer en meer in de leer over trainen en begeleiden van wiel-
renners en passant haalde hij ook zijn masseursdiploma. 

Zijn eerste pupil werd wijlen Frans 
Otten, de Wilhelminarenner, die 
hij begeleidde vanaf de nieuwelin-
gen  en die veel successen behaal-
de. Vervolgens nam hij Henk van 
de Laar, Peter Nijssen en onderge-
tekende onder zijn hoede in de 
jaren 1966 tot 1970, ook met vele 
successen.  

Piet was in mijn ogen dan ook zijn 
tijd ver vooruit wat training en 
begeleiding betreft, want heel 
veel wat ze nu doen deden wij al 
samen met Piet!!!  

Als masseur-verzorger was Piet ook een absolute topper, want vanaf 1970 werd hij bij 
gerenommeerde ploegen gevraagd, zoals bij de vermaarde amateurploeg van wijlen Jan 
van Erp, met talrijke toprenners zoals Jan Raas, André Gevers, Adri van der  Poel, Gerrit 
Solleveld, Gerry van Gerwen, wijlen Bertje Oosterbosch en Henk Lubberding. 

Vervolgens werd de ploeg in 1983 overgenomen door Jo van Aarle-Ecco en Piet verhuis-
de ook mee. Van 1989 tot en met 1992 besloot hij zijn carrière bij Europolis-Bovemij.  
Tussendoor ging hij nog diverse malen met nationale selecties op pad in het buitenland. 

Hij besloot een punt achter zijn carrière te zetten vanwege een ernstige ziekte van zijn 
partner Cor, waarna hij zich aanmeldde bij tourclub Wilhelmina. Bij Wilhelmina heeft hij 
veel activiteiten mee georganiseerd. Bovendien bleef Piet trouw lid van TML Dom-
melstreek.  

Piet was een wielerman in hart en nieren, ik en met mij velen hebben heel veel geleerd 
van deze pure vakman. 

Piet, je was een sieraad voor de wielersport, bedankt voor alles wat je voor onze sport 
gedaan en betekend hebt. 

Rust zacht.  

Geert Oosterbosch 
TML Dommelstreek




