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Marc de Groof   

Ook de trainingen van de grotere renners hebben we met de toestem-

ming van de gemeente zoveel mogelijk in een aangepaste vorm door 

kunnen laten gaan. Nu worden er voorzichtig aan weer wedstrijden 

georganiseerd, maar de meeste criteriums in de regio gaan dit jaar nog 

niet door. Zo is de Ronde van Geldrop dit jaar ook helaas niet door kun-

nen gaan, maar gelukkig hebben we dit voorjaar wel in samenwerking 

met Team Jumbo-Visma Academy Open Trainingen kunnen organiseren 

voor jongeren vanaf 13 jaar. Dit heeft ons veel publiciteit en een aantal 

enthousiaste nieuwe leden opgeleverd.  

Tot slot wil ik u erop wijzen dat leden en ouders van jeugdleden zich 

nog kunnen aanmelden om aanwezig te zijn tijdens onze algemene le-

denvergadering aanstaande woensdag 14 juli door een mailtje te sturen 

aan onze secretaris.  

 

Eindelijk lijkt erop dat de pandemie onder controle komt. Steeds meer 

mensen zijn gevaccineerd en de maatschappij gaat weer open. 

Hoewel er veel beperkingen zijn geweest en er geen wedstrijden mo-

gelijk waren, hebben we de meeste trainingen toch door kunnen laten  

gaan. In 2020 heeft de gemeente de baan voor 7 weken gesloten, 

maar daarna hebben wij onze jeugdtrainingen met kleine aanpassin-

gen kunnen hervatten.  

Voor komend najaar hebben we ook nog het een en ander in de plan-

ning. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.  

Het blijkt overigens dat mail die verzonden is vanuit secretari-

aat@tmldommelstreek.nl en penningmeester@tmldommelstreek.nl 

nog wel eens in de spamfolder terecht komen. Check daarom regelma-

tig uw spamfolder of liever: voeg de @tmldommelstreek.nl email-

adressen toe aan uw contacten, zodat alle relevantie informatie vanuit 

het bestuur op de juiste plek in de mail terecht komt.  

Ik wens jullie veel leesplezier.  



 

  Eva: toekomstig rondekampioen!  

Eva is E(r)VA(ren) 

In de vorige nieuwsbrief stonden 2 interviews met jeugdleden die nog niet zo lang lid zijn 

van TML Dommelstreek. Het wordt hoog tijd dat er aandacht komt voor de jeugdleden 

die al lid zijn van de club vanaf dat ze nog maar net op een fiets konden zitten. Dit keer is 

Eva van Beek aan de beurt. Eva is lid geworden van TML Dommelstreek toen ze 7 jaar 

oud was. Haar broer Thijs was al lid, de nieuwsgierigheid van Eva was gewekt en ze wilde 

graag proberen of wielrennen ook iets voor haar zou kunnen zijn. Eva was meteen en-

thousiast. Ze heeft een aantal jaren het wielrennen gecombineerd met dansen; op dins-

dag fietsen, op woensdag dansen en op donderdag weer fietsen. Zo jong en dus al trai-

nen als een topsporter! Na een tijdje vond ze het dansen niet meer zo leuk en ging ze 

zich volledig focussen op het wielrennen.  

Haar doel, in het peloton blijven, heeft ze gehaald en daar is ze terecht heel trots op.  

Het stratenparcours in Geldrop bevalt haar heel goed, dit parcours ligt haar wel. De wed-

strijden die worden verreden op het Tom Dumoulin bikepark in Sittard, daar schrijft ze 

zich ook altijd voor in. Dit parcours heeft gewoon alles; kasseien, hoogtemeters, bochten 

en een afdaling. Eva heeft gemerkt dat ze zich goed staande kan houden bij dit soort 

wedstrijden. Ze fietst erg gemakkelijk een heuvel op en het fietsen over kasseien is ge-

woon erg leuk.  

Jong geleerd, oud gedaan  

Eva is begonnen op een klein rood fietsje met 24”wielen. 

Zo eentje waar de versnellingen nog op de buis van de 

fiets zitten. In het begin durfde ze niet te schakelen, dan 

moest ze haar handen van het stuur af halen en dat was 

nog te spannend. Haar eerste wedstrijd in Berghem wilde 

ze op deze fiets gaan rijden. Ze stond klaar bij de start en 

wat bleek? Een lekke band… En natuurlijk had niemand 

een binnenbandje bij zich dat paste bij deze bijzondere 

wielmaat. De tweede wedstrijd was op het baantje in 

Nieuwkuijk. Hier kon ze gewoon van start én ze heeft de 

wedstrijd mooi uitgereden.  

Op dat kleine rode fietsje heeft Eva niet zo lang gereden, ze kon al snel overstappen op 

een fiets van Thijs die voor hem te klein was geworden. In categorie 1 is Eva 8e gewor-

den op het NK in Lieshout, als enige van TML Dommelstreek met een beker naar huis, 

dat is écht iets om trots op te zijn. Ook het omnium in Helmond ging heel goed, daar is 

ze 3e geworden. De puntenkoers is haar favoriete onderdeel.  

De mooiste koersen 

De laatste wedstrijd die Eva 

heeft gereden was op Zesge-

huchten, vorig jaar in septem-

ber. Over deze wedstrijd was ze 

heel tevreden. Ze heeft bijna de 

hele wedstrijd in het peloton 

mee kunnen rijden. In de laatste 

ronde werd er gedemarreerd en 

toen viel er een gaatje.  



 

  Eva: toekomstig rondekampioen!  

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek 

Er valt altijd nog iets te leren   

Eva vindt wegwielrennen leuk, maar ze komt ook graag naar de trainingen in de winter, 

wanneer het veldparcours bedwongen moet worden. In het veld zijn de fietsvaardighe-

den heel belangrijk en in het veld stuurt ze als de beste en de snelste door de bochten. 

Bang om te vallen is ze niet, ze houdt haar fiets goed onder controle. Dat is nog wel iets 

om met het wegwielrennen beter onder de knie te krijgen: met wat meer lef de bochten 

door. Dan is het gemakkelijker om in het peloton te blijven zitten en het kost wat minder 

kracht. Ook in het veld wil ze nog wel wat leren; bunnyhoppen is iets dat nog niet altijd 

lukt. Tijdens de trainingen heeft ze de afgelopen jaren wel al veel geleerd, ook de tips 

van haar vader Wouter helpen Eva altijd verder. Ze heeft ook nog een tip voor andere 

renners: pannenkoeken zijn goed wielrenvoedsel, verder moet je zorgen dat je voor een 

wedstrijd goed bent uitgerust, je moet veel water drinken en je fiets moet gepoetst zijn. 

’s Morgens voor de wedstrijd een boterham met stroop en na de wedstrijd een wrap of 

gewoon een lekker frietje.  

Inmiddels is Eva 13 jaar en zit ze in ca-
tegorie 6. Dit betekent dat ze volgend 
seizoen niet meer bij de jeugd zal ho-
ren, dan is ze eerstejaars nieuweling. 
Dat vindt ze wel fijn; tot nu toe fietsen 
jongens en meisjes gewoon in één 
koers tegen elkaar en jongens hebben 
vaak toch wat sterkere spieren. Vanaf 
volgend seizoen mogen de jongedames 
de strijd met elkaar aan gaan.  

Hopelijk is de familie van Beek goed op de hoogte van de Nederlandse topografie; voor 

de wedstrijden van de dames mogen ze heel Nederland gaan doorkruisen! Eva traint 

sinds een aantal maanden op dinsdag mee met Frans en Peer. Ook hier heeft ze al het 

nodige geleerd, ze rijdt nu altijd onder in de beugels en het afzakken in een peloton 

gaat nu heel soepel. Dat is ook wat ze het leukst vindt tijdens de training, in een pelo-

ton rijden en lekker hard doortrappen. Het allerleukste dat haar is overkomen is dat 

Steven Kruijswijk TML Dommelstreek heeft bezocht en met de club is meegefietst naar 

Nuenen voor zijn huldiging. Eva stond zelfs op de Instastory van Steven, ze verschijnt 

dus nu al in de pers!  

De ambities van Eva  

Eva wil graag kijken hoe ver ze kan komen met wielrennen, ze kijkt er dan ook erg naar uit 

om volgend seizoen zichzelf te meten met de andere meiden. Ze vindt het ook erg leuk dat 

er nu wat meer meiden lid zijn geworden van TML Dommelstreek. Fijn als er wat fiets-

maatjes zijn waar ze mee kan trainen. Haar grote voorbeeld is Marianne Vos: Eva heeft 

een keer een veldclinic gevolgd bij Marianne en je kunt gewoon zien dat ze plezier heeft in 

haar sport. Ook Mathieu van der Poel is een voorbeeld: hij is gewoon overal goed in, hij 

heeft een supergoede fietsbeheersing. nadat hij als eerste over de finish is gekomen.  

Eva heeft ook al 100 keer naar een herhaling van de Am-

stel Gold Race gekeken, zo mooi hoe hij van blijdschap en 

van de vermoeidheid op de grond valt nadat hij als eerste 

over de finish is gekomen. Hij ziet er ook wel leuk uit, dat 

maakt het ook wel fijn om naar te kijken…Eva heeft Ma-

thieu ook een keer een hand gegeven, dat was bij een 

koers in Hoogerheide. Ze heeft haar hand daarna nooit 

meer gewassen (niet zeggen tegen Rutte hoor!). Eva weet 

zeker dat Mathieu weer Nederlands kampioen wordt, 

maar even later weten we helaas beter…☹ 



 

  Eva: toekomstig rondekampioen!  

 

Eva zit inmiddels op de Rooi Pannen in Eind-

hoven. Bakken en koken vindt ze het leukst 

om te doen, de gewone lessen zijn saai. Het 

lekkerste gerecht dat ze heeft gemaakt zijn 

American pancakes, deze zijn iets luchtiger 

dan gewone Hollandse pannenkoeken en zijn 

ook wat sneller klaar. Op Vaderdag wordt 

Wouter verrast met deze pannenkoeken. Eva 

heeft het goed naar haar zin op school.  

School is soms ook best leuk...  

Ze heeft een gezellige vriendinnengroep, de 5 meiden noemen zichzelf ‘de geitengang’; je 

kunt wel bedenken waarom ze zich zo noemen! De meiden hebben zelfs een mascotte, 

genaamd ‘Barak dito’. Nou, die mascotte is er graag bij tijdens het geiten.  

Op (weg) naar de weg  

Tot slot: aan alles komt een eind, ook aan de periode 

bij de jeugd. Het is het laatste seizoen voor Eva bij de 

jeugd. Vanaf volgend jaar zal er alleen nog maar op de 

weg gekoerst worden. Maar eerst nog een jeugd’kamp’ 

en hopelijk mag ze blijven deelnemen aan de veldtrai-

ningen in de winter, want díe zijn errug gezellig (en 

leerzaam natuurlijk). Eva, bedenk maar dat alles in 

stapjes gaat, voor je het weet sta je aan de start van 

een grote ronde en rijd je met andere dames de Giro 

Rossa in Italië. Want ook jij bent heel veelzijdig, net als 

Marianne en Mathieu!  



 

Triatlon Geldrop 4 september 2021 

Eind 2020 is het idee ontstaan om met 3 verenigingen uit Geldrop (LOGO, TLM Dommel-

streek en ZV Thalassa) een fun triatlon te gaan organiseren in 2021. Een fun triatlon is re-

creatief bedoeld en niet in eerste instantie gericht op de prestatie. Dit voor Geldrop nieuwe 

initiatief is voorgelegd aan de sportraad Geldrop-Mierlo. Die hebben het initiatief warm 

ontvangen en omarmd. 

In januari 2021 zijn enkele leden van de 3 verenigingen samen aan de slag gegaan om dit 

evenement vorm te geven. Hoe gaat het eruit zien?   

Datum: Zaterdag 4 september 2021.  

Eerste start wordt verwacht om 9:30 uur. De triatlon eindigt om ca 13:30 uur. 

Deelnemers: Verwacht ca. 150 deelnemers.  

Afstanden:  

Mini triatlon  (200 m Zwemmen ; 10 Km Fietsen ; 2,5 km Lopen) 

Achtste triatlon (500 m Zwemmen ; 20 Km Fietsen ; 5 km Lopen) 

Zowel de Mini als de Achtste kan ook als Estafette worden gedaan: een team bestaat 

dan uit  2 of 3 personen waarbij ieder een of twee delen voor zijn of haar rekening 

neemt. Dus een jeugdrenner van ons kan bijv. een teammaatje zoeken voor hardlopen 

en eentje voor het zwemmen.  

 

Plaats  

De organisatie zal op het terrein van Zwembad de Smelen staan.  

Zwemmen doen we in het buitenbad van De Smelen 

Fietsen doen we rond “Het Uilennest” 

Lopen op het parcours van LOGO rond de vijver. 

 

Website: www.triathlon-geldrop.nl 

Hulp gezocht 

Zoals jullie zullen begrijpen kan dit evenement niet plaatsvinden zonder hulp van vrijwil-

ligers.  Voor TML dommelstreek betekent dit vooral dat wij het fietsparcours (van de Sme-

len naar rondje Uilennest en vice versa) moeten beveiligen qua overig verkeer.  

Daarom het verzoek aan jullie allen: noteer deze datum alvast in je agenda, wij doen graag 

een beroep op jullie om dit nieuwe evenement mogelijk en tot een succes te maken. We 

zoeken dus vrijwilligers voor vooral zaterdagochtend tijdens het evenement. Maar ook 

voor vrijdagavond (opbouw) en zaterdagmiddag (afbouw).  

Meld je svp aan als vrijwilliger bij secretariaat@tmldommelstreek.nl  

Ook als je een deel van de dag kunt helpen, zou dat al heel fijn zijn.  

De organisatie  

LOGO: Yvar de Weerd en Dave Corben  

TML Dommelstreek: Marc de Groof en Vincent Peters  

ZV Thalassa: Roland de Jonge en Erik Buring  

Extern: Ton van Happen  

We gaan ervan uit dat het evenement doorgang kan vinden zonder dat de corona-

beperkingen roet in het eten gooien!  

http://www.triathlon-geldrop.nl


 

RideATAXIA NL 11 september 2021  

“Een geneesmiddel voor FA, dat is een van mijn beste dromen!” 

De FAntastische fietstocht is de naam van RideATAXIA NL op 11 september 2021, we gaan 

die dag voor volop genieten!   

 

RideATAXIA 2021 start bij TML de Dommelstreek. Er zijn verschillende routes met lengtes 

van 17km, 50km en 81km. De routes zijn toegankelijk voor alle fietsers, van jong tot oud 

en van mountainbikers tot handbikers. Kijk ook op www.rideataxia.nl voor meer informa-

tie.  

RideATAXIA is een fietsevenement om meer bekendheid te creëren voor Friedreich Ataxia 

(FA) en om geld in te zamelen voor FA onderzoek. Door mee te doen kunt u bijdragen aan 

genezing van FA! 

Marieke en FA  

Mijn naam is Marieke van Driel, toen ik 

vijftien jaar oud was is bij mij de progressie-

ve spierziekte Friedreich Ataxie gediagnosti-

seerd. Sinds mijn vijftiende levensjaar weet 

ik dat ik FA heb en dat er geen geneesmiddel 

is. FA is een progressieve spierziekte waar-

door o.a. mijn zenuwen beschadigen.  

Mijn gezondheid is de afgelopen 15 jaar duidelijk veranderd: van een beetje slecht even-

wicht naar afhankelijk van een rollator en vervolgens een rolstoel. Gelukkig kan ik toch 

van het leven genieten en hoop ik dit nog zo lang mogelijk te kunnen blijven doen. 

RideATAXIA en TML Dommelstreek 

Door te zoeken naar mogelijkheden heb ik elke week verschillende toegankelijke sportac-

tiviteiten op mijn planning staan. Mijn favoriete activiteit is handbiken. Dit doe ik alleen, 

maar ook in teamverband bij TML Dommelstreek. RideATAXIA is een fietsevenement en 

wordt georganiseerd om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar FA. 

RideATAXIA heeft zijn oorsprong in Amerika, maar de laatste jaren heeft een opmars in 

Europa plaatsgevonden. Hoog tijd voor een debuut in het fietsland Nederland. Ik hoop 

hiermee de kans te vergroten dat mijn droom werkelijkheid wordt.  

Wat gebeurt er met het gedoneerde geld? 

We willen er onder andere voor zorgen dat Nederland mee kan gaan doen aan de weten-

schappelijke FA-onderzoeken. De Nederlandse FA-ers hebben daarmee niet alleen de 

mogelijkheid hun steentje bij te dragen. De bedoeling is dat door deelname van Neder-

land het onderzoek wordt verbeterd en het hele proces met betrekking tot (medicijn) 

goedkeuring in Nederland versneld kan worden.  

Aanmelden RideATAXIA  

Aanmelden kan nog niet. Daarvoor willen we graag iets meer zekerheid op welke wijze 

het event door kan gaan gezien corona. Tegen de tijd dat je je kunt aanmelden laten wij 

dat natuurlijk weten. Voor nu: reserveer 11 september!  



Nederlands en Brabants jeugdkampioen 

Uitslagen jeugd  

mei t/m juli 2018 

  

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 14 club van 50-leden. 
Dit keer is Huis ter Geul in Valkenburg aan de beurt.  

Wie en/of wat zit er achter de naam Huis ter Geul?  
Huis ter Geul staat bij de TML Dommelstreek beter bekend als Johan en Linda, wij baten al 
16 jaar het hotel uit en mogen de TML dan ook al 16 jaar begroeten tijdens hun trainings-
weekend in de Limburgse heuvels ieder jaar in februari. 
 
Hoe ben jij bij TML Dommelstreek terecht gekomen?  
Ze kwamen al in ons hotel en besloten met ons als nieuwe eigenaren het nog een jaartje te 

proberen. Maar ja, nu komen we er niet meer vanaf  . 
 
Waarom heb jij je aangesloten bij de club van 50?  
Zodat we vanuit het zuiden jullie een steuntje in de rug kunnen geven. 
 
Zit je zelf ook wel eens op de fiets? 
Helaas te weinig, geen racefiets, maar soms op de mountainbike. 
 
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 jeugd is de toekomst en hen moet je behouden om nieuwe jeugd aan te trekken. Ik 
denk dat men beter aan hen en de begeleiders zou kunnen vragen waar dit geld heen zou 
mogen gaan. 
 
Ben jij wel eens te zien bij TML Dommelstreek en zo ja, waar dan?  
We proberen ieder jaar naar de receptie te komen, echter komt het er niet van. Hopelijk 
gaat dit toch een keer gebeuren, of tijdens een wedstrijd. 
 
Is er een renner bij TML Dommelstreek waar je een bijzondere band mee hebt/had en 
waarom is dat zo?  
Tja dat is een moeilijke. Een keuze maken is lastig. De nieuwkomers kennen ons nog niet 
zo goed, daardoor merk je dat de oudere garde een iets sterkere band heeft met ons. Zij 
zijn ieder jaar weer terug van weggeweest en is het dan ook direct weer als vanouds. 
 
Heb je misschien een anekdote over TML Dommelstreek?  
Uhmmmmm, er zal er altijd ons eentje bijblijven. Maar dat kan je beter aan Peter zelf vra-
gen, wellicht kan hij jullie vertellen waar het Europaplein in Maastricht is. 
 
Tenslotte, kun jij iets betekenen voor de renners?  
We zouden best meer willen betekenen voor de renners alleen weet ik niet goed wat. Ik 
zou ze wel een advies mee willen geven: Blijf jezelf en sta voor jezelf. Luister goed naar de 
“oude rotten” in het vak en durf te vragen! 

Met gastvrije groet, 

Linda en Johan 



 

Uitslagen KNWU-wedstrijden 

Jeugdwedstrijd Rucphen - 26 juni  

Ramon Setz    7  

Dirk de Groof  26 

NK beloften Wijster - 19 juni  

Pieter de Groof  

47 

Testtijdrit Landgraaf - 29 mei   

Ramon Setz  11  

Dirk de Groof    4 

Uitslagen tot  

1 juli 2021  



 

HomeRide 2021 

 

Wat is HomeRide eigenlijk? 

24 uur fietsen en 500 kilometer afleggen met je team in estafettevorm en dit alles voor 
het goede doel: het Ronald Mc Donald kinderfonds. 

Editie 2021 

Zaterdag 25 juni was het eindelijk zover: na 2 

jaar weer een HomeRide, dit keer een heel 

speciale. Niet alleen omdat het de 10e was, 

maar het was een @home versie. Om 12 uur 

gaf de burgemeester van Valkenswaard na 

het uitreiken van een cheque van € 23.221 

het startschot.  

Het toer’tje’ van René  

René heeft op de handbike 257 kilometer voor zijn rekening genomen. Dit in 4 etappes: 1 

rit van ruim 100 kilometer heen en weer naar Tilburg en na 2 uur volgde nog een rit van 25 

kilometer. Zondagmorgen is hij om half 6 begonnen met een rit van weer ruim 100 kilome-

ter  heen en weer naar Den Bosch en aansluitend de laatste etappe via Geldrop.  

De laatste etappe is een heel bij-

zondere geworden, omdat de 

jeugd van TML Dommelstreek de 

HomeRiders op stond te wachten 

bij Groenrijk in Geldrop. De jeugd-

renners hebben de laatste 15 kilo-

meter naar Valkenswaard meege-

fietst.  

De andere HomeRiders- het team Fluffy Rabbit  

Het hele HomeRide-team was onder de indruk van de groep jeugdrenners die hen op 

stonden te wachten. Na het nuttigen van wat drinken, chips en snoep zijn ze weer terug-

gegaan naar het paviljoen om daar het jeugdweekend af te sluiten.  

De teamleden hebben nog veel nagepraat over de mooie ervaring met de jeugd en na-

mens Team Fluffy Rabbit willen ze dan ook de jeugd en de begeleiding nog een keertje  

super bedanken!  



 

TML Troerclub 

Troerclub?!? Wat is dat nou weer?  

Sinds maart van dit jaar kent TML Dommelstreek een nieuwe afdeling binnen de club: de 

TML Troerclub! De afgelopen jaren is gebleken dat er steeds meer behoefte is aan een 

mogelijkheid voor een groep wielrenners die niet op het niveau van de wedstrijdgroep 

willen of kunnen trainen, maar wel meer willen (en kunnen!) dan het niveau van een toer-

club (vandaar de naam Troerclub). Bij een aantal mensen begonnen de gedachten te bor-

relen en na overleg met het bestuur is besloten de TML Troerclub op te richten.  

En wat doen ze dan precies?  

Elke zondagochtend vertrekt de groep om 10.00 uur vanaf het clubgebouw. Het is belang-

rijk om te weten dat het vrijblijvend is: dames, heren, jongens en meiden. Als je zin hebt 

om mee te fietsen, dan ga je mee. Dat mogen ook jeugdrenners zijn die de overstap naar 

de nieuwelingen net iets te groot vinden, maar enthousiast zijn en willen blijven fietsen. 

Dus bij jongens vanaf categorie 7 en meiden vanaf categorie 6. We vragen dan wel of er 

iemand meegaat om de jeugdrenner te begeleiden.  

En tijdens zo’n Troer, wat dan?  

Ook mensen die geen lid zijn van TML Dommelstreek en interesse hebben kunnen meefiet-

sen. Als het bevalt, zouden ze lid kunnen worden van de club. Tijdens de tochten van onge-

veer 70 kilometer wordt met veel passie en toewijding aan de conditie gewerkt, waarbij er 

wel opgelet wordt dat ze niemand kapot rijden. Soms worden er oefeningen gedaan  onder 

begeleiding van een trainer. Ondertussen worden er onderweg steeds meer plannen ge-

smeed die ondernomen zouden kunnen worden met de Troerclub. Er zijn plannen om sa-

men de toerversies van klassiekers te rijden, een daal-clinic te volgen, een tocht in Zuid-

Limburg te fietsen of zelfs een midweek naar Italië of Frankrijk te gaan om daar iconisch 

bergen te bedwingen.  

Tot slot  

Kortom, de Troerclub bestaat uit een gepassioneerde groep wielrenners met veel ideeën 

die gelijkgestemden met open armen ontvangen. Kom eens meefietsen om te ervaren of 

het iets voor jou is!  



 

Open Trainingen Team Jumbo-Visma Academy  

Open Trainingen van Team Jumbo-Visma Academy een groot succes!  

Op donderdag 18 maart organiseerden we samen met Team Jumbo-Visma Academy de 

eerste van de negen Open Trainingen op ons baantje aan de Kervel. Er stond voor de eer-

ste training al meteen een leuk clubje jongeren aan de start. Uiteindelijk hadden we 36 

unieke aanmeldingen, 16 tieners in de leeftijd van de jeugdcategorieën 6 en 7 en 20 nieu-

welingen- en junioren-leeftijd. Soms om één keer te komen fietsen, maar meestal kwamen 

na hun eerste keer elke week weer terug naar de Open Training.   

Tijdens de eerste Open Training en 

daarna nog een paar keer was Marjelle 

van Dijk van Team Jumbo-Visma Acade-

my aanwezig om onze Open Trainingen 

bij te staan als er pers kwam. In totaal 

zijn er 4 persmomenten geweest; lan-

delijke TV, regionale TV, het ED en de 

lokale pers. Zo hebben we in korte tijd 

veel publiciteit weten te krijgen voor  

TML Dommelstreek en voor de wieler-

sport, een ervaring voor zowel de trainers, begeleiders als ook de jongeren.  

Door het enthousiasme van de 

meetrainende nieuwelingen en 

categorie 7 jeugdleden van 

TML Dommelstreek werd het 

tijdens de Open Trainingen al 

een fijne groep jongeren, waar-

van meerdere jongeren alle 

negen Open Trainingen zijn 

komen fietsen.  

Het eindresultaat na de laatste Open Training op donderdag 20 mei; fijne trainingen ge-

geven, leuke ervaringen met elkaar gedeeld, meer enthousiasme voor de wielersport 

gecreëerd en voor TML Dommelstreek 5 nieuwe jeugdrenners, 2 nieuwelingen en 1  

junior op de ledenlijst gekregen 


