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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het is weer even geleden dat de vorige editie van deze nieuwsbrief is 

verschenen.  Dit heeft meerdere redenen. Enerzijds hebben er vanwe-

ge de nog altijd durende corona crisis minder activiteiten plaats gevon-

den. En anderzijds kampen we met een onderbezetting van de redactie 

van deze nieuwsbrief. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie een 

oproep voor meerdere taken binnen onze vereniging, waaronder ook 

voor de redactie van de nieuwsbrief. 

Ondanks dat er minder kon, hebben we toch niet stil gezeten. In sep-

tember hebben we nog een aantal evenementen kunnen organiseren 

en de actieve renners hebben toch nog de nodige wedstrijden kunnen 

rijden. Jammer genoeg was het wedstrijd aanbod bij de jeugd afgelo-

pen jaar erg gering.  

Ook werken we aan de toekomst. Na de succesvolle samenwerking met  

Wcl Bergklimmers en TC de Kempen, gaan we nu de samenwerking aan 

met 5 andere verenigingen om voor alle wedstrijd categorieën een 

mooi wedstrijd programma aan te kunnen bieden. 

Ook gaan we weer mooie evenementen organiseren, zowel zelfstandig 

als in samenwerking met bijvoorbeeld Logo en Thalassa. Ook zullen wij 

waarschijnlijk een aandeel hebben in de organsatie van de finish van de 

ZLM tour in Mierlo. 

Er zijn dus ook weer mooie dingen om naar uit te kijken. Verderop in 

deze Nieuwsbrief vinden jullie de voorlopige kalender. Natuurlijk onder 

het voorbehoud van of een en ander vanwege de geldende  maatrege-

len mogelijk is. 

Ik wens jullie veel leesplezier en fijne feestdagen.  

 

Marc de Groof   

 

 

 

 



 Regio Team Zuid-Nederland 

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

TML Dommelstreek is ook 

te vinden op facebook: 

www.facebook.com/

TMLDommelstreek Met ingang van het wielerseizoen 2022 hebben maar liefst 6 wielerverenigingen de 
handen ineen geslagen en vormen voor de categorieën nieuwelingen en junioren 
gezamenlijk het Regioteam Zuid-Nederland. 
 
TML Dommelstreek en RSC De Zuidwesthoek (provincie Noord-Brabant) en Wcl Berg-
klimmers, TWC Maaslandster Zuid-Limburg (provincie Limburg), ZRTC Theo Middel-
kamp en WV Zeeuws-Vlaanderen (provincie Zeeland) zorgen samen voor een unieke 
en professionele samenwerking die geheel Zuid-Nederland beslaat. 

 

Door het koppelen van verschillende reeds bestaande samenwerkingsverbanden ont-
staat een organisatie met een sterk rennerscollectief. De begeleiding wordt onder 
meer ingevuld door ervaren en deskundige bekende oud-renners met naam en faam 
die de jonge renners op een hoger niveau kunnen brengen. Heddy Nieuwdorp, Wer-
ner Joosten, Ad Polak, Cas Hochstenbach,  Peter Dekkers, Stan Bertram en Laura Pou-
lissen staan hier voor in.  

 

Het Regioteam Zuid-Nederland heeft al haar afzonderlijke dan wel gezamenlijke con-
tacten met allerlei organisaties samengevoegd en zorgt er hierdoor voor dat alle ren-
ners van de diverse verenigingen de ruimte krijgen om hun wielerdromen waar te 
maken. 

 

Alle grote Topwedstrijden in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland staan op het 
wedstrijdprogramma en voor het merendeel hiervan is inmiddels startrecht verkre-
gen.  
 
Onze renners mogen dan ook verwacht worden in onder andere de 3-daagse van 
Axel, de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne, Ster van Zuid-Limburg, Om-
loop van Yerseke, E3 Binckbank Classic, Menen-Kemmel-Menen,  GP Bob Jungels, 
Tour de Himmelfart, Tour de la Basse Meuse, Triptique Ardennais, Omloop van Bors-
sele, Grote Prijs Frankfurt, Sauerland klimclassic,  alle Topcompetitie wedstrijden in 
Nederland,  plus open klassiekers in Nederland en in het buitenland.  

 

Het Regioteam Zuid-Nederland zal ter voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen 
2022 verschillende trainingsweekeinden beleggen en ook regelmatig gezamenlijke 
trainingen afwerken.  

 

 



 Regio Team Zuid-Nederland 

TML Dommelstreek is te 

vinden op internet: 

www.tmldommelstreek.nl 

Het Regioteam Zuid-Nederland bewerkstelligt middels deze samenwerking een fan-
tastisch en hoogwaardig wedstrijdprogramma en kan zich hierdoor meten met de 
beste wielerteams van Nederland en België. Hierdoor blijft de continuïteit van de 
verenigingen gewaarborgd en kunnen de renners hun eigen vereniging trouw blijven 
en in eigen omgeving blijven trainen.  
 
Verder kunnen 2e jaars junioren hierdoor binnen hun eigen clubomgeving doorstro-
men naar de beloften/elite categorie gezien de 2 actieve samenwerkingsverbanden 
op dit niveau te weten; Wcl Bergklimmers – TWC Maaslandster (Limburg) en ZRTC 
Theo Middelkamp – TML Dommelstreek (Zeeland/Noord-Brabant). Voor deze combi-
natieteams is ook een uitdagend wedstrijdprogramma samengesteld met onder an-
dere de clubcompetitie. 
 
Op dit moment zullen in 2022 circa 17 nieuwelingen en 20 junioren van het Regio-
team Zuid-Nederland deel gaan uit maken. Gezien het zeer grote wedstrijdprogram-
ma voor zowel de nieuwelingen als de junioren  is er op dit moment nog ruimte om 
renners aan te nemen.  
 
Elite en Belofte 

Ook voor de Elite en Belofte renners is er een samenwerkingsverband in 

het Regio Team Zuid-Nederland. Dit met als doel om aan de Topcompeti-
tie 2022 deel te nemen.  

Een serie van de meest prestigieuze klassiekers in Nederland te weten Om-

loop van de Braakman, Ronde van Noord-Holland, Ton Dolmans Trofee, 

Omloop der Kempen, Ronde van Limburg, Omloop van Valkenswaard en 

de Eurode Omloop.  

Het Regio Team Zuid-Nederland herbergt zo’n 40 renners die lid zijn 

van  TML Dommelstreek (provincie Noord-Brabant),  Wcl Bergklimmers, 

Cycling Team Limburg en TWC Maaslandster Zuid-Limburg (provincie Lim-

burg) of ZRTC Theo Middelkamp (provincie Zeeland).  

Omstreeks deze tijd krijgen wij bericht of de KNWU de kandidatuur van het 

Regio Team Zuid-Nederland gehonoreert en wij behoren tot een selecte 

groep van 19 wielerteams uit Nederland en België die de vaste deelnemers 

voor deze competitie vormen.  

De rennersselectie herbergt voldoende kwaliteit en kwantiteit om een rol 

van betekenis in de Topcompetitie te kunnen spelen.  

Het Regio Team Zuid-Nederland brengt tevens een ijzersterk begeleidings-

team op de been met de zeer ervaren ploegleiders, mecaniciens en soig-

neurs  

Regio Team Zuid-Nederland 

(TML Dommelstreek - ZRTC Middelkamp - WV Zeeuws-Vlaanderen - RSC 

De Zuidwesthoek – Wcl Bergklimmers – TWC Maaslandster Zuid-Limburg) 

Onze Elite en Belofte renners zullen onder andere ook de clubcompetitie 

rijden met ZRTC Middelkamp. 



 Mededelingen bestuur 

Frans van Diepen gestopt als trainer 

Afgelopen zomer heeft Frans van Diepen zijn activiteiten als trainer en 

ploegleider na jaren van trouwe dienst neergelegd. Op een later tijd-

stip willen wij daar graag aandacht aan schenken wanneer de maatre-

gelen het toelaten. 

 

Kalender 

2 januari eerste wegtraining 

5 maart trainingsweekend 

9 maart Algemene leden vergadering 

2 april Open dag 

24 april Ronde van Geldrop 

 

Vele handen maken licht werk: oproep om vrijwilligers  

Andere sportverenigingen om ons heen hebben al de verplichting in-

gevoerd dat leden en ouders van jeugdleden een bepaalde minimale 

tijd als vrijwilliger dienen bij te dragen aan het reilen en zeilen van de 

vereniging. Vanuit het bestuur vinden wij dit vooralsnog een stap te 

ver, maar we hebben wel dringend vrijwilligers nodig om het bestuur 

en onze commissies te versterken. Vele handen maken immers licht 

werk, en met meer mensen kunnen er betere ideeën ontstaan en krij-

gen we ook weer een beetje de vereniging geest uit de fles die toch 

wel te lijden heeft gehad onder de afgelopen COVID restricties.  

Meest urgente vacatures:  

Bestuurslid vanuit de ouders van de jeugd  

Op dit moment zit er niemand in het bestuur die een vertegenwoordi-

ger is van onze jeugdsectie. Opleiding van de jeugd is een kernactivi-

teit van onze vereniging en dit betreft een groot aantal jeugdleden. 

Wij zijn daarom op zoek naar een ouder die in het bestuur zitting wil 

nemen om de jeugd te vertegenwoordigen. En om in overleg met de 

rest van het bestuur ook bepaalde bestuurstaken op zich te nemen. 

Voor meer informatie kun je je richten tot de voorzitter Marc de Groof, 

of de secretaris Vincent Peters.  

 
Nieuwsbrief redactie.  

Op dit moment is de nieuwsbrief redactie volledig onbemand. Deze 

nieuwsbrief is tot stand gekomen doordat we vanuit bestuur een aan-

tal zaken bij elkaar gebracht hebben die we nog voor de feestdagen 

wilden delen met de leden. Maar de traditionele nieuwsbrief inhoud 

van interviews met voorstellen van rennertjes of de club van 50 ont-



 Mededelingen bestuur 

breekt dit keer. En misschien zijn er leden of ouders die leuke ideeën 

hebben om nog meer van de nieuwsbrief te maken, bv stukjes over 

onze vereniging historie of leuke wetenswaardigheden over wielren-

nen, trainingsleer, etc. ? Voor meer informatie kun je je richten tot de 

secretaris Vincent Peters.   

Sponsor commissie  

Twee van onze hoofd sponsoren hebben aangegeven hun sponsoring 
niet met dezelfde omvang te zullen verlengen. We zijn dus dringend 
op zoek naar nieuwe sponsoren. Daarom wil het bestuur een sponsor 
commissie in het leven roepen om hier actief aan te trekken. Wie 
denkt hier een goede bijdrage aan te kunnen leveren?  Voor meer in-
formatie kun je je richten tot de voorzitter Marc de Groof of René Ver-
leg (bestuurslid handbike sectie) of de Secretaris Vincent Peters. 

Kleding beheer.  

Wie wil het voorraadbeheer van kleding, de maandelijkse uitgifte van 
kleding en de contacten met de leverancier in goede banen leiden? 

Paviljoen activiteiten 

We hopen toch echt dat er een keer een einde komt aan de COVID 
beperkingen en het paviljoen weer kan dienen als plek om als vereni-
ging meer activiteiten en gezelligheid samen te hebben. Zijn er men-
sen die ideeën hebben en willen trekken aan de uitbouw van de maan-
delijkse inloopavond (of desnoods een andere vaste avond) qua activi-
teiten (bv organiseren van surplace wedstrijdjes, gezamenlijk tour de 
France kijken, kienen of wat dan ook) 

Beheer/onderhoud paviljoen en baan  

Beheer en onderhoud aan het paviljoen doen we zelf. Onderhoud van 

de baan, daarover is het bestuur al enige tijd in discussie met gemeen-

te over wat wij mogen verwachten voor onze baanhuur. Gezien de hui-

dige staat van de baan en het nu geringe onderhoud wat er vanuit ge-

meente gedaan wordt, ontkomen we er nu niet aan om soms een aan-

tal zaken zelf op te pakken. We zijn op zoek naar vrijwilligers die be-

heer/onderhoud van paviljoen en baan op zich willen nemen (hier is 

nog geen commissie voor opgericht, maar dat kan natuurlijk zo).  

Voor meer informatie kun je je richten tot de voorzitter Marc de Groof, 

of de secretaris Vincent Peters.  

 



 Evenementen 

Verslag evenementen september  

In september zijn we in staat geweest precies tussen de COVID restric-

ties door gelukkig nog 3 sportieve, succesvolle en gezellige evene-

menten te organiseren: 

4 sept Triatlon  

11 sept RideAtaxia 

12 sept Jeugdronde Geldrop 

Hierbij een verslag van deze 3 evenementen waarbij het bestuur (bij 

gebrek aan een nieuwsbrief redactie) soms pragmatisch hergebruik 

heeft gemaakt van een verslag van FB of elders.  

Wist u trouwens dat op de FB site van TML dommelstreek ook verslagen 

en uitslagen te vinden zijn van de wedstrijden waaraan onze leden heb-

ben deelgenomen ? 

Verslag van de Triathlon  

Overgenomen uit middenstand belangen Geldrop.  

Het begin van een traditie.  

Dat spraken meerdere mensen zaterdag uit bij de eerste Geldropse 

triatlon. Zeventig mensen deden mee aan de fun-triatlon. De afstan-

den waren beduidend koter dan bij een hele triatlon, de uitdaging niet 

minder. Het was een gezellig en sportief evenement Deelnemers en 

publiek reageerden enthousiast. 

Zaterdagmorgen om half tien mocht burgemeester Jos van Bree het 

startschot geven. Op een niet zo stralende dag gingen zeventig men-

sen, ervaren sporters en echte recreanten, de uitdaging aan. Tweehon-

derd meter zwemmen, tien kilometer fietsen en dan ter afsluiting nog 

eens 2,5 kilometer hardlopen. 

Het was in ieder geval een verfrissende start.  

De temperatuur buiten liet nog te wensen over, net als de temperatuur 

in het buitenbad van De Smelen. 

Tien baantjes moesten de deelnemers maken voordat ze rennend rich-

ting de fiets konden. Fietsend door het buitengebied van Ge- noen-

huis, via de woonwijk terug om de fiets weer in het rek te hangen en 

dan rondjes rond De IJzeren Man te rennen. Het ging allemaal prima, 

al zijn er natuurlijk altijd aandachtspuntjes. Zo blijkt het best lastig een 

sportevenement te organiseren op een niet volledig afgesloten terrein. 

Een vrouw die haar hond uitlaat kijkt verbaasd naar de wielrenners die 

in volle vaart passeren. Vrijwilligers van de organisatie hameren er bij 

de deelnemers op om vooral op te blijven letten. 

Zwemvereniging Thalassa, wielerclub TML Dommelstreek en lopers-

groep Logo hadden de handen ineen geslagen en organiseerden sa-

men de eerste Triatlon Geldrop. En aan de reactie van deelnemers en 

belangstellenden is het recreatieve sportevenement zeker voor herha-

ling vatbaar. Burgemeester Jos van Bree ziet een vervolg ook wel zit-
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ten. "Wat mij betreft smaakt dit naar meer", zei hij voor het eerste 

startschot. Complimenten kreeg de organisatie ook van deelnemers. 

"Heel goed georganiseerd", reageerde een van de deelnemers net na 

de finish. 

Het ging bij deze eerste fun triatlon vooral om het plezier. Voor veel 

deelnemers ging het niet zo- zeer om een snelle tijd, maar was het vol-

brengen van de fun triatlon al een hele prestatie. De winst ging zowel 

bij de mannen als bij de vrouwen naar Sittard. Jeffrey Reijnders en Jea-

nine Kocken waren het snelst. Reijnders deed een uur, zeven minuten 

en drie seconden over de eerste triatlon in Geldrop.  

Jeanine Kocken had zo'n drie minuten meer nodig. Cas Metten van 

TML Dommelstreek scoorde de beste tijd bij de mini triatlon.  

Overgenomen van onze FB pagina:  

Mark Braspenning ging voor de 1/8 triathlon en Cas Metten en Kiki 

Adelaars deden de mini. Er waren veel vrijwilligers van TML Dommel-

streek aanwezig om het wielerparcours op Gijzenrooi in goede banen 

te leiden, hekken aan het parcours te zetten, wegen af te zetten tijdens 

wedstrijd, de rondes te tellen en daarna weer alles netjes op te ruimen. 

Mark lag al om 9:30 uur in het zwembad bij De Smelen, met een 

prachtige oranje badmuts op, waarna hij met op de fiets richting 

‘rondje Gijzenrooi’ reed voor 7 rondes en toen weer richting de Ijzeren 

Man fietste voor het laatste onderdeel, het hardlopen. In zijn serie ging 

Mark als 6e over de streep, overall werd hij 11e! 

Cas en Kiki gingen goed van start bij de mini in het zwembad, bij het 

wielrennen waren ze veruit de snelste, lagen op positie 1 en 2, maar 

door een misverstand bij het tellen van hun rondes, waardoor ze geen 

3 maar 4 rondes reden verloren ze hun ruime voorsprong, andere kin-

deren reden er uiteindelijk maar 3, Cas knokte zich geweldig terug, en 

na 1.5 ronde hardlopen om de IJzeren Man kwam hij toch als eerste 

over de streep!! Wat een klasbak die Cas!! Kiki had minder geluk, zij 

kwam uiteindelijk als laatste over de streep, maar wat een prestatie 

van die twee! Diepe buiging, dat ze hun koppies niet lieten hangen en 

doorgingen toen de fout eenmaal niet meer terug te draaien was. 

Aan alle sporters en vrijwilligers grote dank. Het is dankzij jullie een 

mooi sportevenement geworden, voor herhaling vatbaar.  

1/8: Mark Braspenning 6. 

Mini: Cas Metten 1, Kiki Adelaars 11. 

 

Volgende jaar zal de Triatlon weer gereorganiseerd worden door de 3 

verenigingen samen en wel op zaterdag 16 juli 2022. Noteer deze da-

tum alvast in uw agenda, om zelf deel te nemen of om te helpen met de 

organisatie die dag.  
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Verslag van RIDEATAXIA EUROPE NL: DE FANTASTISCHE FIETS-

TOCHT 

Op 11 September 2021 werd vanuit ons paviljoen als start- en finish-

plek de RideAtaxia gereden, een fietstocht met verschillende afstanden 

waaraan iedereen kon deelnemen. De opbrengst van deze dag komt 

geheel ten goede aan de stichting FAN Friedreich Ataxia een ziekte die 

organisator en TML Dommelstreek handbike lid Marieke van Driel ook 

heeft. 

Ongeveer 130 deelnemers waren aanwezig waarvan ongeveer 20 FA-

ers uit zes verschillende Europese landen . Frank van Linden, een Belgi-

sche vriend met FA, was aanwezig. Hij fietste de tocht van 17 km en 

doneerde €7.000 aan Stichting-FAN die hij ophaalde met de verkoop 

van zijn boek. Glenn Wijntjens was met zijn team aanwezig en deed 

een donatie aan de stichting van wel €40.500. Dit geld haalde hij op 

met zijn team Rollen voor Spieren. 

Het shirt van meervoudig Olympisch handbike kampioen Jetze Plat 

bracht tijdens een veiling ook nog eens €500,00 op. 

Het is een heel geweldige dag geweest met vooraf, tijdens en na de rit 

een hapje en drankje en veel gezelligheid. De TML Dommelstreek le-

den die de bar bemand hebben, hebben dit graag gedaan voor zo’n 

dankbaar doel.  

Het bestuur is inmiddels in gesprek met de organisatie of we niet iede-

re jaar een goede doelen fiets ride vanuit het paviljoen kunnen organi-

seren. Dus wie weet, krijgt dit een jaarlijks vervolg.  
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Verslag van 28ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop op zondag 

12 september. 

Overgenomen van onze FB pagina.  

12 jeugdrenners van TML Dommelstreekrenners stonden er aan de 

start van onze eigen wedstrijd op het baantje aan de Kervel 10. Voor 

meerdere was het een allereerste keer dat ze een wedstrijd reden. Met 

20 rennertjes aan de start was categorie 5 de categorie met de meeste 

deelnemers, en met 10 rennertjes was categorie 1 de kleinste! Wat erg 

weinig is voor een wedstrijddag, maar de rennertjes die er waren heb-

ben het publiek vermaakt met mooie wedstrijden.  

In categorie 1 was Guus aan de beurt, zijn eerste wedstrijd en dat was 

wel even spannend. Wat normaal is bij de kleinste rennertjes, daar 

wordt veel alleen gereden, nog niet in een peloton. Guus reed hele-

maal achteraan, maar dapper! 

Jasper W. en Fabricio waren in categorie 2 aan de beurt. Jasper hield 

tot halverwege de wedstrijd heel goed stand in de voorste groep, toen 

ging het te hard. Maar bleef op zijn eigen tempo de wedstrijd uitrijden. 

Voor Fabricio ging het meteen na de start te hard, maar hij heeft een 

prachtige eerste wedstrijd gereden! Niet opgegeven nadat hij gedub-

beld werd, maar door… 

Lang hield Mirthe het vol in de eerste groep bij categorie 3. Maar toen 

het op was was het ook echt op en viel ze ver naar achter, maar ze 

bleef zich inzetten en maakte de 10 ronden vol. Cisco heeft zijn eigen 

wedstrijd gereden in de wedstrijd, rondkijkend en genietend. Toen hij 

dacht dat hij moest stoppen, stopte hij bij de trainster, maar papa ge-

baarde op afstand dat hij de ronde nog moest afmaken en hij stapte 

weer op en met een duw ging hij voor de laatste meters. Bauke reed 

goed in de grote groep, maar na enkele rondes kwam hij terneergesla-

gen voorbij, en iets later stapte hij af. Er was iets gebeurd wat hem van 

streek had gemaakt. Maar ‘s middags heeft hij nog met veel plezier 

met de andere jeugdleden gespeelt. Gelukkig!  

Na de pauze was Cas en Milou in categorie 5 aan de beurt. Cas reed 

een uitstekende wedstrijd, was aanvallend in de kopgroep aan het rij-

den. Mooi om te zien. Maar in de massasprint maakte hij een begin-

nersfout, nog voor de streep hield hij de benen stil en keek om!? Maar 

Cas wat doe je? Een derde plaats, geweldig, maar niet ophouden voor 

de streep met sprinten jongen én zeker nooit omkijken! Milou reed 

haar allereerste wedstrijd, haar astma speelde haar parten en we zagen 

dat ze het moeilijk had, maar wat een topper, ze heeft de hele wed-

strijd uitgereden. 

Ook drie TML Dommelstreekrenners in categorie 6. Eva, Rens en Jas-

per. Eva kon in het begin heel prima mee in het peloton. Dat ging lang 

goed, toen was het genoeg, ze hield het peloton niet meer bij. Ze dub-

belde haar teamgenoten en gedrieën reden ze de wedstrijd uit. Rens 

reed in het begin ook nog behoorlijk door, maar hield dat al vlug niet 
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meer vol. Jasper reed vanuit de start al achteraan. Maar zoals al ge-

zegd, met zijn drieën reden ze de wedstrijd, wat wel mooie foto’s ople-

verde! 

En toen kwam categorie 7, hekkensluiter van de dag, het publiek was 

al bijna allemaal naar huis, maar het publiek dat er nog was kregen 

een geweldige wedstrijd voorgeschoteld. Een ontketende Jelle! Hij 

reed sterk, op kop en trok het peloton op een lint. Even was hij weg 

met een andere renner, maar na een ronde werden ze ingerekend. En 

toen begon het spel pas echt. Van één vereniging waren er meerdere 

jongens in het peloton en ze sprongen één voor één weg, Jelle mee, 

maar dan hielden ze na een halve ronde de benen stil om weer de vol-

gende te sturen. Even was het teveel, Jelle moest op adem komen. 

Maar daarna ging hij weer. Luisterend naar de aanmoedigingen van 

het publiek, bleef hij gaan. In de finale reed Jelle de laatste ronde op 

kop, niemand wilde erover. Vanuit de laatste bocht werd er met nog 

het bijna voltallige peloton gesprint. Met hooguit een halve banddikte 

werd hij vijfde, een beker voor Jelle. Dank je Jelle voor je puike presta-

tie! 

 

Alle jeugdrenners, ouders, ronde-missen, vrijwilligers en publiek voor 

deze mooie zonovergoten wedstrijddag aan de Kervel! Dank!  

 



 

Uitslagen wedstrijden 

Uitslagen Jeugd 

 

21 november: NK Ploegenachtervolging en Teamsprint in Apeldoorn (baan) 

Ploegenachtervolging cat 5: Cas Metten 2. 

Teamsprint cat 5: Cas Metten 3. 

18 september: Output Jeugdronde van Schijndel 

Cat. 3: Cisco Kik 16. 

Cat. 5: Cas Metten 6. 

Cat. 6: Eva van Beek 12, Damon Hommes 14. 

Cat. 7: Jelle Peters 7. 

12 september: 28ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 

Cat. 1: Guus Langereis 10. 

Cat. 2: Jasper Weijts 6, Fabricio Martinez Glaudemans 10. 

Cat. 3: Mirthe Kriege 12, Cisco Kik 15, Bauke Weerepas DNF. 

Cat. 5: Cas Metten 3, Milou Verhagen 14. 

Cat. 6: Eva van Beek 15, Rens Braspenning 18, Jasper Kriege 19. 

Cat. 7: Jelle Peters 5. 

11 september: Jeugdronde Nieuwkuijk  

Cat. 6: Eva Van Beek 19. 

18 juli: Mini Acht van Chaam  

Cat. 2: Jasper Weijts 23. 

11 juli: Jeugdklimkoers Bocholtz 

Cat.5: Cas Metten 13. 

14 juli: LCCT Panheel (tijdrit) 

M/V 15+: Jelle Peters 9. 

 

Uitslagen nieuwelingen, junioren, beloften, senioren  

 

20 november: Veldrit Hilversum (cross) 

Nieuwelingen: Ramón Setz 30 

31 oktober: NK weg Wijster. 

Nieuwelingen: Dirk de Groof 28, Ramón Setz DNF. 

17 oktober: GP Destil, Oisterwijk (cross) 

Nieuwelingen: Ramón Setz 53 

10 oktober: Metec Criterium Tiel  

Nieuwelingen: Ramón Setz 8 

Nieuwelingen Dames: Lieke Beks 23 

2 oktober: Wielerzomer Hoogerheide  

Nieuwelingen: Ramón Setz 32 

26 september: Omloop van Schijndel / GP Jozon 

Nieuwelingen: Ramón Setz 5. 

 



Uitslagen wedstrijden  

25/26 sept: CCM - Watersley Finale Clubcompetitie in Sittard 

Beloften: Pieter de Groof, tijdrit 70, criterium 32, omloop 29. 

25 september: TCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omloop van Noordwest 

Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen in Genemuiden 

Nieuwelingen meisjes: Lieke Beks DNF. 

Nieuwelingen: Ramón Sets 28, Dirk de Groof 89. 

19 september: Wielerronde van 't Loo in Bergeijk  

Amateurs, Belofte, Elite, Professional-B: Tom Mandemakers 15. 

19 september: 51e Ronde van Midden-Brabant in Dongen. 

Elite, Belofte, Prof-B: Pieter de Groof DNF 

18 september: Open NSK 2021 in Nederwetten 

Beloften/Elite: Pieter de Groof 51. 

15 september: Grand Prix Franco - Hollandais in Bayeux 

Beste Renner: Dirk de Groof. Beste Renster: Lieke Beks.  

12 september: Schwalbe TCM - HLB van Daal Eurode Omloop in Kerkrade  

Beloften/Elite/ Prof-B: Pieter de Groof 43. 

12 september: 68e Ronde van Hank. 

Nieuwelingen: Ramón Setz 28. 

11 september: Woensdrechtse Wielerzomer in Ossendrecht 

Nieuwelingen: Dirk de Groof 35, Ramón Setz 42. 

5 september: Schwalbe TCM & TCJ - Omloop van Valkenswaard  

Beloften/Elite/Prof-B: Pieter de Groof DNF 

4 september: LAWI Sportswear Wielerzomer Woensdrecht. 

Nieuwelingen: Ramón Setz 54. 

29 augustus: De Graal van Grömme, in Opgrimbie, België  

Nieuwelingen: Dirk de Groof 3. 

Belofte/Elite: Pieter de Groof DNF. 

21, 22 augustus: Saint Brieuc Agglo Tour in Bretagne, Frankrijk  

Beloften/Elite: Pieter de Groof  

Etappe 1: 96., Etappe 2 TT: Hors-délais., Etappe 3: DNS. 

19, 20, 21 en 22 augustus: West-Vlaanderen Cycling Tour in België  

Nieuwelingen: Dirk de Groof 

Etappe 1: 79, Etappe 2 TTT: Geannuleerd, Etappe 3: 77, Etappe 4: DNF, 

Ploegenklassement: 3. 

7 augustus: 8 ème Prix de Saint-Christophe, Vienne, in Frankrijk 

Nieuwelingen/Cadets: Dirk de Groof 6. 

1 augustus: Open Omloop van Drieslinter, België. 

Nieuwelingen: Dirk de Groof DNF 

30, 31 juli, 1 augustus: Triptyque Ardennais, België. 

Nieuwelingen: Ramón Setz 

Etappe 1: 73, Etappe 2: DNF, Etappe 3, tijdrit: 73, Etappe 4: 41. 

26 juli: 64e ronde 'Om de Gele Trui' in Duizel  

Elite/Beloften: Pieter de Groof DNF, Tom Mandemakers DNF. 

25 juli: Omloop van Zepperen, België  

Nieuwelingen: Dirk de Groof 21. 



Nederlands en Brabants jeugdkampioen 

24 juli: DKTT in Tilburg (tijdrijden) 

Nieuwelingen: Dirk de Groof 5. - 0:20.14, Ramón Setz 9. - 0:20.46 

18 juli: Metec Criterium in Tiel  

Nieuwelingen/Junioren (v): Lieke Beks 56, Nieuwelingen (m): Ramón Setz 42. 

16 juli: 53ste ronde van Philippine  

Nieuwelingen: Ramón Setz 18. 

14 juli: LCCT Panheel (tijdrit) 

M/V 15+: Ramón Setz 2. 

11 juli: Wielerronde van Standdaarbuiten  

Nieuwelingen: Ramón Setz 16, Dirk de Groof 45. 

Belofte/Elite/Prof-B: Pieter de Groof 35. 

Nieuwelingen meisjes/Eerstejaars junior dames: Lieke Beks 32. 

10 juli: Interclub Wedstrijden bij TWC de Kempen  

Groep A: Tom Mandemakers 2 

4 juli: Wielerweekend Omloop der Kempen, Veldhoven. 

Nieuwelingen: Ramón Setz 22. 

3 juli: Wielerwedstrijd voor nieuwelingen in Herenthout, België. 

Nieuwelingen: Dirk de Groof DNF 

3 juli: 50ste editie interclub wedstrijden bij TWC de Kempen 

Groep A: Tom Mandemakers 3. 

 

Andere uitslagen  

 

4 september: De Eerste FUN-Triathlon Geldrop 

1/8: Mark Braspenning 6. 

Mini: Cas Metten 1. Kiki Adelaars 11. 

 
Uitslagen wedstrijden 


