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Voordat ik een tip van sluier oplicht van wat er wel in 
deze Tourflits staat, allereerst wat staat er niet meer 
in. In deze Tourflits staan niet de notulen van de ALV 
van november. De notulen zijn in een separate mailing 
aan alle leden verstuurd en ze zijn ook na te lezen op 
het ledengedeelte van onze website. Deze wijze van 
publicatie was op de ALV als zodanig besloten.

Wat je wel in deze Tourflits vindt, is een interview  
met Jan Rem Struving, ons enig Erelid en één van  
onze oprichters van meer dan 35 jaar geleden. Lees  
de mooie verhalen van het ontstaan en de beginjaren  
van onze toerclub. En lees van zijn fiets- en 
schaatsbelevenissen.

Solo van Oost naar West door Amerika, Nyls Kystra 
deed het in de zomer van 2022 en vertelt in deze 
Tourflits over zijn belevenissen en ontmoetingen.
Jan Manders vertelt ons van zijn mooiste rit uit 2009 
naar Franciscus van Assisi.

Ook vind je het rittenoverzicht van onze zondagse 
clubritten in deze Tourflits. In de eerste rit op 5 maart 
vertrekt de Elite/Prestige voor 65km naar Bocholt en  
de Elegance voor 40 km naar Mierlo. 

Ook vind je in de Tourflits de eerste editie van de 
nieuwe rubriek,’Leden delen hun fietsvakantiefoto’. 
De bedoeling is elk jaar in de eerste editie na de 
zomer een compilatie te maken van foto’s van de 
fietsvakanties van onze leden. Een oproep voor het 
maken en opsturen van een mooie fietsvakantiefoto 
zal in de Tourflits van juli 2023 verschijnen.

Verder heeft onze voorzitter weer op de 
zijn eigen gevatte wijze het jaar 2022 
samengevat in het jaarverslag.
En natuurlijk zijn we allen benieuwd 
naar de bestemming voor de 
fietsweek 2023. In deze tourflits  
geen aankondiging, want die komt 
in de ALV of zit er toch ergens in  
de Tourflits een aanwijzing?

Hopelijk zien we velen van jullie  
op 5 maart bij het gemeentehuis 
voor de start van het seizoen.

PETER ROTHUIZEN
Redactie Tourflits

BESTE LEDEN, VOOR JULLIE LIGT DE EERSTE TOURFLITS VOOR 2023. HET IS DE 
REDACTIE TOCH WEER GELUKT EEN TOURFLITS TE MAKEN. HOPELIJK GEEFT DEZE 
NIEUWE EDITIE WEER VEEL LEESPLEZIER. VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK EN 
DAAROM NOGMAALS DE OPROEP AAN JULLIE ALS LEDEN OM IETS TERUG TE DOEN 
VOOR DE CLUB EN JE ALS MEDE-REDACTEUR VOOR DE TOURFLITS TE MELDEN.  
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VAN DE 
REDACTIE 

MEDEDELINGEN-
      BORD TC HEEZE

Sinds de vorige Toerflits hebben zich de volgende nieuwe leden  

zich aangemeld en hebben helaas ook weer enkele leden hun 

lidmaatschap opgezegd.

AANMELDINGEN
Ton Jakobs 

Welkom Ton bij onze toerclub. Ton stelt zich elders  

in deze toerflits aan alle leden voor.   

AFMELDINGEN  

Jac Zwart
Willy van den Heuvel

Hans Galama
Andre Smeulders

Leon van Aubel
Adriaan van Eert

De redactie wenst Jac, Willy, Hans, Andre, Leon  

en Adriaan nog vele gezonde fietskilometers  

buiten de toerclub en wellicht tot ziens.

BEGRIJP JIJ DAT NOU?
IK, PIETJE, GA ELKE ZONDAGOCHTEND FIETSEN. ZO OOK VORIGE WEEK TOEN HET ZO KOUD EN NAT WAS BUITEN. ZOALS ALTIJD GING IK EERST EVEN LEKKER ALLEEN ONTBIJTEN EN EEN KRANTJE LEZEN MET EEN KOPJE KOFFIE. TOEN IK NA EEN HALF UUR MET MIJN FIETS NAAR BUITEN GING WAS HET WEER VERSLECHTERD, DE WIND EN REGEN WAAIDE OM MIJN OREN. IK BEN TOCH NIET GEK, DACHT IK EN BESLOOT NIET TE GAAN FIETSEN, MAAR WEER LEKKER BIJ MIJN VROUW IN BED TE KRUIPEN. NA MIJ WEER TE HEBBEN UITGEKLEED KROOP IK LEKKER TEGEN HET WARME LICHAAM VAN MIJN VROUW AAN EN ZEG: WAT EEN HONDEWEER ZEG! WAAROP MIJN VROUW ANTWOORDT: BEGRIJP JIJ NOU DAT PIETJE MET DIT WEER GAAT FIETSEN?  

GEDROOMD
SJAKIE ZEGT ’S MORGENS TEGEN ZIJN VROUW: IK HEB DE HELE NACHT GEDROOMD DAT IK WAS FIETSEN. HEERLIJK. 

IK HEB OOK GEDROOMD, ZEGT ZIJN VROUW: DAT IK DE HELE NACHT VURIG DE LIEFDE BEDREEF.MET MIJ, VROEG SJAKIE?NEE, ZEGT ZIJN VROUW:  JIJ WAS FIETSEN.



Het begin van seizoen 2022 stond helaas in het 
teken van talloze valpartijen. In sommige gevallen 
viel de schade relatief mee, maar er waren helaas 
ook enkele vervelende blessures te betreuren. 
Veiligheid blijft daarom voorop staan, ook in 
2023! We zullen als voorbereiding op het nieuwe 
seizoen met de wegkapiteins om tafel gaan om de 
onderlinge afspraken m.b.t. veiligheid nog eens aan te 
scherpen. Daarnaast is natuurlijk ieder individueel lid 
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bijdrage aan 
veilig gedrag op de weg. We moeten het samen doen!

Sportieve hoogtepunten waren er weer genoeg: 
een mooie Fietsweek in de Vogezen, een druk 
bezocht Clubweekend in Ossendrecht en een Heezer 
Fietsweekend dat zeer voorspoedig is verlopen, 
gezien zowel het aantal tevreden deelnemers als 
het financiële resultaat. Daarnaast werden er 
in clubverband in totaal bijna 100.000 km 
afgelegd. Ofschoon dat een behoorlijke 
afstand is, bleek de gemiddelde opkomst 
dit seizoen toch significant lager uit te 
vallen dan voorgaande jaren, ondanks 
een min of meer constant aantal van 
134 leden. Er is gebleken dat veel leden 
slechts af en toe deelnamen aan een 
rit; helaas was jullie voorzitter daar dit 
seizoen door omstandigheden eentje 
van. Wat naar de inschatting van het 
bestuur zeker niet geholpen heeft, is 
het feit dat we na de rit niet meer 
bij cafe Thuys terecht konden. 

Het ontbreken van een vaste plek om na de rit bij te 
kletsen met elkaar gaat ten koste van het groepsgevoel 
binnen onze vereniging. Daarom zijn we als bestuur 
druk bezig om ervoor te zorgen dat we komend 
seizoen wel weer een vaste plek hebben om na te 
praten na afloop van onze ritten. 

Een hoogtepunt van 2022, wat ik als voorzitter zeker 
wil noemen, is de nieuwe look van ons clubblad de 
Tourflits. Met grote dank aan ons creatief toptalent 
Stijn van Meerwijk, die ervoor heeft gezorgd dat onze 
wielerverhalen worden gepresenteerd in een glossy 
format, waar de meeste glossy magazines nog een 
puntje aan kunnen zuigen. Chapeau, zeggen we dan in 
goed Brabants!

Het komend seizoen zal mijn laatste seizoen als 
voorzitter worden. Na een behoorlijk aantal 

jaren met veel plezier in het bestuur 
wordt het tijd om het stokje door 

te geven aan andere enthousiaste 
leden. Ik ga ervan uit dat er een 
verkiezingsstrijd zal ontstaan waar 
de Democraten en Republikeinen in 
de USA van schrikken! Maar bovenal 
hoop ik dat we dit seizoen weer met 
zijn allen kunnen pieken, zowel op 
sportief vlak en veiligheid, als wat 

betreft de gezelligheid onder elkaar!

STEPHAN ELTINK
Voorzitter Tourclub Heeze 

BIJ HET SCHRIJVEN VAN DIT STUKJE ZIT DE EERSTE MAAND VAN 2023 ER AL WEER OP. TIJD VOOR EEN 
TERUGBLIK OP HET SEIZOEN 2022! HELAAS ZIJN ONS IN 2022 DRIE LEDEN ONTVALLEN: JAN VAN MOLL, 
JAN ADAMS EN SJAAK VAN BREE. KORT VOOR ZIJN OVERLIJDEN HEBBEN WE SJAAK NOG BLIJ KUNNEN 
MAKEN MET EEN OORKONDE EN BLOEMEN VOOR ZIJN 40 JARIG JUBILEUM ALS LID VAN ONZE CLUB. 
DAARNAAST WAS HIJ ZEER VEREERD MET DE TOEKENNING VAN DE SPORTIVITEITSPRIJS 2022 VANWEGE 
ZIJN TALLOZE KILOMETERS IN CLUBVERBAND GEDURENDE ZIJN RUIM 40 JARIG LIDMAATSCHAP. WE 
ZULLEN ONS ALLE DRIE DE HEREN BLIJVEN HERINNEREN ALS TOEGEWIJDE LIEFHEBBERS VAN ONZE 
GEZAMENLIJKE FIETSHOBBY. 
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VAN ONZE VOORZITTER

Terugblikken op   
   afgelopen seizoen
Terugblikken op   
   afgelopen seizoen

1. Opening
2.  Verslag vorige ALV op 18 november 2022
3.  Ingekomen stukken en  

mededelingen bestuur
4. Financieel overzicht 2022, begroting 2023
5. Update vanuit de commissies:
 a) Elegance 
 b) Elite Prestige
 c) PR
 d) Clubweekend 
 e) HFW 

PAUZE

6.	 Presentatie	fietsweek	2023	
10. Rondvraag
11. Sluiting

We hopen op een grote opkomst!
Bestuur TC Heeze
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MND DATUM KM TIJD NAAM NR. RICHTING
MRT zon 5 65 9.00 Openingsrit 40 Bocholt

zon 12 65 9.00 Kleine Peeltocht 61 Neerkant

zon 19 70 9.00 Lilller Tocht 76 Kaulille

zon 26 75 9.00 Kempentochtje 160 Luyksgestel

APR zon 2 75 8.30 Beringtocht 121 Beringe

ma 10 80 8.30 Limburgiarit 15 Stramproij

zon 16 100 8.30 Klottocht 114 Horst

 zon 23 80 8.30 Teutenroute 70 Hamont

zon 30 80 8.30 Marstoer 81 Zijtaart

  

MEI zon 7 75 8.30 Turftocht 66 Helenaveen

zon 14 80 8.30 Loonse Tocht 67 Hapert

zon 21 100 8.30 Plassentocht 171 Horn

ma 29 75 8.30 Bakelseplassentocht 144 Bakel

JUNI zon 4 85 8.30 Brabant-Belgietoer 137 Neerpelt

zon 11 100 8.30 Rondje Brabant 172 Liempde

zon 18 80 8.30 Heeze Molenbeersel 126 Molenbeersel

zon 25 80 8.30 Rondje Oost 123 Helmond

 

JUL zon 2 100 8.30 Omloop van de kempen 168 Reusel

zon 9 80 8.30 Kanalentocht 112 Ospeldijk

zon 16 85 8.30 Belgische Verassingstocht 118 Grote Brogel

zon 23 100 8.30 Vakantietocht 157 Ysselstein

zon 30 80 8.30 Rondje Limburg 130 Kelpen

AUG 4-5-6  - - -  - HFW

 zon 13 80 8.30 Eindje Achterom 89 Luyksgestel

zon 20 100 8.30 Mijl op Zeven 98 Sevenum

 zon 27 80 8.30 Brabantse Dag Toer 82 Kaulille

SEP zon 3 80 8.30 Achterom Helmond 86 De Mortel

zon 10 100 8.30 Limburgse Vlaaientocht 174 Thorn

zon 17 80 8.30 Ysseltocht 131 Ysselstein

zon 24 80 8.30 12-Dorpentocht 105 Hoogeloon

    

OKT zon 1 80 9.00 Bochtentocht 79 Heibloem

zon 8 80 9.00 Veentocht 95 Helenaveen

zon 15 75 9.00 Liller Tocht 122 Bocholt

zon 22 70 9.00 Pielistocht 29 Luyksgestel

zon 29 65 9.00 Sluitingsrit 175 Achel

PROGRAMMA 2023
ELITE - PRESTIGE - SUPERPRESTIGE 
Kijk voor het volgwagenschema op onze website! 
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PROGRAMMA 2023
ELEGANCE 

Kijk voor het volgwagenschema op onze website!

MND DATUM KM TIJD NAAM NR. RICHTING
MRT zon 5 40 9.00 uur Openingsrit 214 Mierlo

zon 12 45 9.00 uur Rondom Hugten 52 Maarheeze

zon 19 45 9.00 uur Hamontrit 1 Hamont

zon 26 50 9.00 uur Natte Voetentocht 2 Neerkant

APR zon 2 50 9.00 uur Kale Bomentocht 54 Soerendonk

zat 8 60 9.00 uur Stoppeltocht 22 Hamont

ma 10 50 9.00 uur Voorjaarsrit 69 Heusden

zon 16 55 9.00 uur Kempentocht 3 Walik

 zon 23 55 9.00 uur Koude Voetentocht 84 Budel

zon 30 60 9.00 uur Kasteeltocht 23 Lieshout

MEI zon 7 60 9.00 uur A2-Route 62 Weert

zon 14 55 9.00 uur Vroege Vogeltocht 78 Steensel

zon 21 65 9.00 uur Bloementocht 55 Kaulille

zat 27 85 9.00 uur Rondje Thorn 166 Thorn

maa 29 55 9.00 uur Kempentocht 78 Steensel

JUNI zon 4 60 9.00 uur Kanalentocht 42 Ospeldijk

zon 11 65 9.00 uur Peltentocht 154 Overpelt

zon 18 70 9.00 uur Vaderdagrit 4 Stramproij

zon 25 65 9.00 uur Belgietocht 973 Luyksgestel

JUL zon 2 60 9.00 uur Rietjestocht 38 Riethoven

 zon 9 65 9.00 uur 2-Provincientocht 28 Neerkant

zon 16 60 9.00 uur Buientocht 56 Beek en Donk

zon 23 65 9.00 uur Over de grens 155 Neerpelt

zon 30 60 9.00 uur Omloop v/h westen 7 Dommelen

AUG zon 6 HFW

zon 13 65 9.00 uur Weilandrit 60 Ospeldijk

zon 20 65 9.00 uur Rondje Noord 63 Mariahout

zon 27 Brabantse dag

SEP zon 3 60 9.00 uur Druppeltocht 43 Lozen

zon 10 60 9.00 uur Koude neuzentocht 44 Neerkant

 zon 17 55 9.00 uur Herfstrit 3r Walik

zon 24 55 9.00 uur Bulandtocht 84r Budel

zon 25 60 9.00 uur Maximatocht 10 Knegsel

OKT zon 1 55 9.00 uur Kleintje Kempen 78r Steensel

zon 8 50 9.00 uur Najaarstocht 26 Budel

zon 15 50 9.00 uur Door het Jasper 71 Lierop

zon 22 50 9.00 uur Effe de grens over 64 Hamont

zon 29 50 9.00 uur Sluitingsrit 69 Heusden



Ik ben namelijk op de fiets van de oostkust (New York) 
naar de westkust gegaan. Aldaar aangekomen heb ik ook 
Vancouver Island en de westkust van Canada meegepakt, 
om uiteindelijk weer in Seattle te finishen. Hieronder een 
paar impressies van deze mooie reis die begon op 1 juni…
Vanaf JFK-airport, ben ik naar de oostkust gefietst om 
vervolgens door New York via Pennsylvania naar Ohio te 
fietsen. Het landschap doet enigszins aan de Ardennen 
denken: heel groen en veel natuur. In de staat Ohio ben ik 
een héél eind over een oude railway track gefietst, die is 
omgebouwd tot fietspad. Prachtig 
fietsen, om vervolgens 2 veteranen 
te ontmoeten waarmee ik een heel 
eind meegefietst ben. Zij hadden 
eveneens de westkust ten doel 
gesteld. 

Na Chicago veranderde het landschap langzaamaan. Het 
werd stukken warmer en vooral in de staten Illinois en 
Iowa zijn de graanvelden eindeloos uitgestrekt. Letterlijk. 
Eindeloos… Maar hoe meer westwaarts, hoe droger…

De Rocky Mountains
Halverwege Nebraska wordt het dusdanig droog, dat 
het landschap langzaamaan verandert in een prairie. 
De afstanden zijn enorm, de uitzichten zijn immens en 
de zon is niets ontziend. Maar er staat continu forse 
westenwind, wat ook voor de nodige verkoeling zorgt. En 
in de wetenschap dat bij voldoende water er niet veel mis 
kan gaan, heb ik altijd het vertrouwen behouden dat ik ‘s 
avonds weer een goede overnachtingsplek zou vinden. 
Zo geschiedde.. Weer een aantal dagen later doemden in 
de verte de Rocky Mountains op. Dit gaf weer een andere 
dimensie aan de reis: koude nachten en soms pittige 
klimmen, vergelijkbaar met de Alpen. Op een kapotte velg 
na (die ik in Bozeman kon vervangen) is dit tweede deel 
heel voorspoedig verlopen totdat ik op 28 juli de westkust 
aandeed! 

Richting Canada
Het laatste deel van mijn fietsreis (1400 km) ben ik Canada 
ingegaan: via Vancouver Island naar het noorden, om 

via de westkust van Canada terug naar Seattle te fietsen. 
Canada lijkt veel op de Verenigde Staten, de mensen zijn 
even vriendelijk en de landschappen zeker zo mooi!
Wel was het lastiger om overnachtingsplekken te vinden, 
want in tegenstelling tot de Verenigde Staten wordt 
in Canada veel met reserveringen gewerkt. En in het 
hoogseizoen is dat een uitdaging … Maar het is allemaal 
goed gekomen en de mensen zijn zeer behulpzaam en … 
zo vriendelijk!...

Of ik nog goede tips heb? Nou, ga 
zoiets zeker eens doen als je de 
kans hebt! Het werkt louterend. 
En daarbij is een goede 
voorbereiding is het halve werk. Ik 
had in de navigatie alle camping 
met goede reviews opgenomen,  

wat achteraf bezien erg prettig was.

Maar goed, nu op naar een nieuw fietsseizoen in 2023. Ik 
hoop iedereen gauw weer op de zondagochtendritten in 
Maart te treffen!

Wat feitjes
Aantal lekke banden: 
Veel, circa 15 keer; de wegen zijn soms  
ook abominabel slecht
Aantal kilometers: 
8000 km fietsen; na afloop nog ca.1000 km 
met auto (Oregon)
Gezien qua dieren/wild: 
1 walvis, 3 beren, bizons, adelaars, enkele otters,  
reeën en eekhoorns
Mooiste van de reis:
De mensen die ik ontmoet heb. Onvergetelijk! 
Zo vriendelijk, zo aardig 

Cycling in  
           the USA
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‘Een goede voorbereiding 
is het halve werk!’

Door
Niels Kystra

Deze koude wintermaanden zet 
menigeen aan vooruit te kijken naar  
het nieuwe zomerseizoen óf om nog eens 
terug te mijmeren naar het afgelopen 
jaar. Dat laatste geldt beslist voor mij: 
vorige zomer ben ik 3 maanden met de 
fiets	in	de	Verenigde	Staten	geweest.	
Graag neem ik jullie even mee op deze 
mooie reis! 

����������������

Mijn

Mooiste
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WE  GAAN DIT
JAAR NAAR.. .
WIE RAADT DE BESTEMMING??

 TCH Fietsweek sneak preview

ONZE NIEUWE LEDEN
STELLEN ZICH VOOR!

WALL OF FAME

TON
        JAKOBS

Sinds begin dit jaar ben ik lid geworden 

van TC Heeze. Mijn naam is Ton Jakobs en in het dagelijks 

leven ben ik Financial Controller bij een bedrijf in diervoeders. 

Sinds begin dit jaar ben ik lid geworden van TC Heeze. Mijn naam is Ton Jakobs en in het dagelijks leven ben ik 

Financial Controller bij een bedrijf in diervoeders. Ik ben al 31 jaar getrouwd met mijn vrouw José die mij altijd volledig 

heeft gesteund in mijn sportieve plannen (en dat is heel prettig). Het is al weer lang geleden dat ik kennis maakte met 

de wielersport. In mijn jeugd ging ik vaak met mijn vader op pad die een echte wielerliefhebber was. Als het aan hem 

had gelegen had hij mij liever in wielerkoersen gezien dan de keuze die ik op mijn 17de maakte om voor het voetbal 

te kiezen. Vanaf dat moment heb ik 6 jaar bij D.V.S. in Aalst in het eerste elftal gespeeld en daarna nog 12 jaar bij 

Marvilde in Veldhoven. Daarna nog in verschillende lagere elftallen maar op een gegeven moment kreeg ik teveel last 

van mijn knieën en heb ik mij op het trainersvak gestort. De laatste jaren begon het echter weer te kriebelen om toch 

zelf weer actief te gaan sporten. De pijn in mijn knieën weer hield mij hier echter van totdat een oud ploeggenoot 

van Marvilde mij uitdaagde om op zondag morgen met een groepje te gaan fietsen. Na de eerste keer was ik al weer 

verkocht. Helaas verdween het afgelopen jaar de animo binnen het groepje en moest ik regelmatig alleen op pad. 

Ik had mij inmiddels ook voorgenomen om eind augustus Diekirch – Valkenswaard te gaan fietsen. Ik heb de tocht 

uitgefietst maar moet toegeven dat het behoorlijk wat kruim heeft gekost. Ondanks de vele trainingskilometers die ik 

had gemaakt waren vooral de eerste 125 km door de Duitse Eifel een behoorlijk gevecht en kwam naar voren dat je 

met een lengte van 1,93 en 110 kg niet het ideale figuur hebt om heuvels op te rijden. Ik heb mij toen ook voorgenomen 

om mij aan te melden bij een toerclub in de buurt en mijn keuze is daarbij gevallen op TC Heeze. Het eerste weekend 

van maart staat al met rood in mijn agenda omcirkeld om met jullie op pad te gaan. Tot snel!
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GA JE MEE OP 
CLUB WEEKEND,
JUNI 2023?

BESTE CLUBLEDEN EN PARTNERS, OOK DIT JAAR, 2-4 JUNI, GAAN WE WEER 
EEN FANTASTISCH FIETS WEEKEND IN SITTARD TEGENMOET. LEKKER 
DICHTBIJ EN MOGELIJKHEDEN TE OVER VOOR IEDEREEN. NIET VOOR 
NIETS DAT WE AL 16 KAMERS VOL GEBOEKT HEBBEN. MAAR WE WILLEN 
MEER. DAAROM IS DIT WEEKEND NIET ALLEEN VOOR DE FIETSERS ONDER 
ONS MAAR VOORAL OOK VOOR DE DEELNEMERS DIE GRAAG EENS EEN 
GEZELLIG WEEKEND WEG ZIJN EN VOLLEDIG ONTSPANNEN VERWEND 
WILLEN WORDEN. DE SPA FACILITEITEN OF DE BOWLINGBANEN IN HET 
HOTEL, MAAR OOK HET CENTRUM VAN SITTARD OP NOG GEEN 2.5KM 
BIEDEN TAL VAN MOGELIJKHEDEN. MAAR ER IS ZOVEEL MEER! TERWIJL WIJ 
OP DE FIETS DE LIMBURGSE HEUVELS BEDWINGEN IS ER VOOR DE NIET-
FIETSERS VAN ALLES TE ONTDEKKEN.
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FLETCHER
WELLNESS HOTEL SITTARD

 WIST JE DAT:
1. Sittard een historische markt heeft? Bourgondisch 
genieten in Limburg op zijn best! En vanaf het terras 
loop je makkelijk de slingerende winkelstraatjes in op 
zoek naar dat leuke jasje of snuisterijtje.
2. Het in 2016 100 jaar geleden was dat Nederlands 
bekendste ‘clown’ Toon Hermans werd geboren. 
Erg leuk om te doen is de Toon Hermans wandeling 
waarbij je de stad van Toon, Sittard, leert kennen.
3. Museum De Domijnen is een relatief jong museum 
voor hedendaagse kunst, stedelijke historie en 
archeologie. Hier kun je genieten van de geschiedenis 
van stad en streek en de nieuwste ontwikkelingen in de 
internationale hedendaagse kunst, 
4. De historische binnenstad van Sittard staat 
garant voor sfeervol en ontspannen winkelen. 
In de autoluwe, pittoreske binnenstad vind je 
tal van speciaalzaken, verrassende antiek- en 
curiosawinkeltjes, bijzondere modezaken en exclusieve 
designerwinkels. 
5. Op 11 december 1821 werd hier Pater Karel 
van Sint Andries geboren. Het Vaticaan heeft twee 
wonderen op voorspraak van Pater Karel erkend. 
Daarom werd hij in 2007 in Rome Heilig verklaard. De 
schuur bij zijn geboortehuis is in 1954 ingericht als 
kapel. 
6. In de oude binnenstad liggen diverse openbaar 
toegankelijke tuinen, parken en perken die men 
wel zíet, maar al te vaak niet herkent voor wat ze zijn: 
verloren, vergeten pareltjes. 
7. Kasteelpark Born, is in 2015 door de ANWB 
verkozen tot leukste uitje van Limburg. Het is 
een prachtig ingericht dierenpark waar je heerlijk 
kunt wandelen en genieten. 
8. Sittard-Geleen is favoriet bij veel wandelaars 
door de vele bossen, parken en stadstuinen. 
In de omgeving vind je verschillende 

wandelroutes. De wandelroute ‘van stadspark naar 
stadspark’ is een aanrader.
9. Sittard-Geleen is de ideale uitvalsbasis voor een 
ontdekkingsreis door de Euregio. Aan de ene zijde 
vind je de Maas die een natuurlijke verbinding vormt 
met België, aan de andere kant de regio Selfkant. 
Een Duitse regio dat van 1949 tot 1963 Nederlands 
grondgebied was. 

 EN VOOR DE FIETSER DAN?
Na een dag vol fietsen, is er niets fijner dan te 
genieten van een heerlijk Limburgs biertje of wijntje 
op een terras of in een van de vele gezellige cafés en 
restaurants. Limburg staat ook bekend om zijn lekkere 
streekgerechten zoals Limburgse vlaai en Limburgse 
asperges. Dus, ontdek de schoonheid van Limburg! 
Schrijf je NU in en wordt getuige van een onvergetelijk 
club weekend met vrienden, familie en medesporters.
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LOCATIE 
Fletcher Wellness hotel Sittard
DATUM

2-4 juni, 2023
PRIJZEN
Kosten pp op basis van 2p kamer: €204,-
Kosten pp op basis van 1p kamer: €303,-

Betaling na inschrijving aan TC Heeze, Wim Collart
LINK
https://tcheeze.nl/actueel/agenda/clubweekend-2023

Groeten,
Commissie Clubweekend TC Heeze

https://tcheeze.nl/actueel/agenda/clubweekend-2023 


Het eerste stuk tot Düren is vrij vlak, daarna is het heuvelachtig 
met bij Nideggen een flinke klim, daarna richting Heimbach. 
Deze laatste stukjes waren nog het zwaarst. De spieren 
begonnen op te spelen. De tweede dag meteen een flinke 
klim voor de kiezen. Dat was niet het ergste, door het natte 
wegdek en de regenbuien moest er in de afdalingen flink 
geremd worden, de remblokjes waren versleten. Na de klim 
voorbij Schleiden en de pauze in Daun is het weer beter 
geworden, maar tegen het einde kwam er nog een flinke bui, 
maar met de regenjack aan deert dat eigenlijk niet. Vrij laat in 
Hinterwiedenthal aangekomen. Natte kleren drogen, fiets zuiver 
maken, douchen, we hebben het er maar druk mee. Het pension 
was rommelig, we noemden het: bij ma Flodder, toch was het 
eten goed. Getracht de kleren te drogen, maar het vochtige 
weer belette dit. In de kamer was niks om op te hangen. In 
het restaurant was een openhaard, daar zijn in ieder geval de 
schoenen droog geworden. De rest van de kleren nauwelijks.

De derde dag was er s’morgens licht paniek. Om 7.30 uur 
zou ontbeten worden, maar oma moest ook zorgen voor 
haar kleindochter van 1 jaar van haar dochter van 17 en ze 
had zich verslapen. Het weer was nog fris maar lichtbewolkt. 
Veel klimmen en dalen vandaag. De meeste hellingen 
waren niet zwaar. Geen last meer van onwillige spieren en 
krampverschijnselen van de vorige dagen..De route is gemaakt 
voor auto, maar dit leidde bij Notfelden tot geïrriteerde 
automobilisten op de B41. Na een afslag werden we door de 
politie aangehouden en vermanend toegesproken, maar ze 
waren belangstellend waar de reis naar toe ging.

Bij de start op de vierde dag staat mijn dochter met man en 
kleindochter Lianne voor onze neus. Ze hebben ons die dag 
steeds gevolgd, dat was erg leuk. Bij Wissenbourg nemen we 
nog een stukje door Frankrijk mee. De beklimming van 6 km van 
een col met stijging tot 12% bij Bad Peterstal ging prima. Ik ben 
niet lang na de eerste boven. Ik had nog extra mijn best gedaan 
voor de familie, maar deze staan helaas met de andere volgers 
op een andere top te wachten. Dag vijf kregen we meteen een 
helling tot 13% voor de kiezen en stijgen we naar 750 meter. We 
zitten in het Zwarte Woud. De hoogste top ligt op 910 meter. 
Na een laatste klim dalen we via de Zwitserse grens af naar 
Steckborn aan de Bodensee.

Dag zes begon droog met een grijze lucht, maar al gauw kregen 
we regen. Na Konstanz begon het klimmen en dalen weer en 
het regent steeds minder. In Gais een Konditorei gevonden, 
de gastheer was zo blij met ons dat hij de zaak voor anderen 
maar tijdelijk sloot. Vergeten om droge kleren aan te trekken 
of de windvanger. De afdaling was dan ook koud. Daarna 
een vlak gedeelte van vele km, waarbij we ook nog even door 
Liechtenstein kwamen. De grens over en vlak voor Chur nog een 
flinke helling van 12% tot 750 meter gekregen.

Dag zeven begonnen we op tijd aan de rit naar de Bernina-pas. 
Om de hoek kregen we meteen een helling tot 10% voor de 
kiezen en stijgen tot 1500 meter naar Lenzerheide. De afdaling 
naar Tiefencastle op 1200 meter met de windjack aan was zo 
gepiept. Toen begon het spel pas echt richting Abdulapas. Met 
een stijgingspercentage van 7 tot 10% en een lengte van 30 

km komen we op een hoogte van 2250 meter.Over deze klim 
heb ik 3 uur gedaan. De teller gaf soms 7km/uur aan, alles ging 
pijn doen, maar ik ben niet gestopt ondanks de verlokkingen 
van het treinstation. We kregen extra moraal reden door de 
mooie uitzichten en de machtige bergstromen, die ons van 
zuurstof hebben voorzien.Vanuit Samedan aan de klim van 
de Berninapas begonnen. Deze liep vanaf 1700 meter naar 
2309 meter met een stijging van 2 tot 9 % over 15 km. Dit lijkt 
gemakkelijk t.o.v. de vorige hellingen, maar niet na 70 km 
bergop fietsen. Die dag heb ik 5 uur geklommen en slechts 1 
uur afgedaald. Door de hoogtemeter op de Garmin kon je als je 
weet op welke hoogte de top ligt enigszins inschatten hoe lang je 
nog moet fietsen, dat werkt in het begin van de klim frustrerend, 
tegen het einde juist motiverend. Dag acht begon met een 
afdaling van 16 km. Bij Villa de Tirano draaien we linksaf de 
Aprico op en stijgen naar 1150 meter in 13 km. Geleidelijk dalen 
we daarna naar Lago d’Íseo tot Sale de Maresino om daar nog 
een korte steile klim te krijgen naar het hotel op 300 meter.

Dag negen staat de Po-vlakte op het programma en gaan 
we naar Ochiobello. Vlak voor Brescia komen we terecht op 
de autoweg. Het schiet wel op maar het is levensgevaarlijk, 
vooral als je ook van baan moet verwisselen voor linksaf. Daar 
hebben we besloten een afwijkende route te nemen welke veel 
aangenamer te fietsen was. In plaats van 175 km zijn het er 196 
km geworden. De etappe was zwaar door de lengte, de warmte 
(36 graden) en de eentonigheid.

De Abdula pas was veel interessanter. De Po-vlakte is zo vlak 
als een biljartlaken. We fietsen op 2 meter boven zeeniveau. De 
volgende keer pakken we de trein. Het is alweer vrijdag voor de 
rit naar Bagno di Romagna. De eerst 125 km was weer vlak, maar 
door de warmte, het werd weer 36 graden, werd er regelmatig 
gestopt om het drinken aan te vullen. De dames mopperden dat 
ze het water niet aangesleept kregen. Langzaam stijgen we naar 
Predagio. De route was weer verlegd om de drukke wegen te
vermijden, maar daardoor ging het bij Mendola verkeerd. Voor 
Bagno di Romagna is er nog de Passo di Carnaio van 950 mtr. 
Daarna richting het besproken hotel waar ze van niks wisten, de 
barman was alcoholist en zijn vrouw had niet op ons gerekend. 
Het alternatief hotel was prima. 

De laatste etappe werd een redelijk makkelijke etappe. De 
warmte was verdwenen en er was veel bewolking. De weg was 
vaak slecht. Bij een afdaling verloor ik net niet de macht over 
het stuur, maar wel mijn drinktuit. Met een omweg komen we 
in Assisië aan, waar eerst nog flink geklommen moet worden 
naar 450 meter. De Basiliek opgezocht, en daar foto’s gemaakt. 
We moesten daarvoor wachten op een groep Italiaanse 
wielrenners die ook op de foto wilden. Toen ging het naar 
de eindbestemming , hotel Domus Pacis in Santa Maria degli 
Angelia, een pelgrimshotel met een goede inrichting, maar het 
eten was niet zo gevarieerd. In de kerk werd gebeden en daarna 
werd aan de lichtprocessie deelgenomen. Een mooie afsluiting 
van een fietstocht, met een kaarsje door het dorp lopen..

In 11 dagen hebben we 1646 km afgelegd waar we 70 uur over 
gedaan hebben, dat is een gemiddelde van 23,6 km/u en zijn er 
15000 hoogtemeters overwonnen. 

Naar Franciscus 
van Assisiën
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Door
Jan Manders

Het	is	juni	2009	als	ik	met	zeven	fietsers	 
vanuit	Meijel	vertrek	voor	een	fietstocht	naar
Assisië, 100km boven Rome. Op woensdag 10 juni 
vertrokken	we	met	de	lange	fietsbroek	en
zomerjack, gevolgd door de auto met aanhanger 
met de begeleiders. Uitgezwaaid door familie
en vrienden en vertrokken we voor de eerste  
dag naar Heimbach.

����������������

Mijn

Mooiste
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De leukste 
fietsvakantiefoto’s  

  uit onze club!



Onlangs heb ik een interview gehad met het enige 
erelid, die onze vereniging rijk is: Jan Rem Struving.
Jan Rem is een lid van het eerste uur. Toen ik hem belde 
om te vragen of hij geïnterviewd wilde worden voor een 
stukje	in	de	Tourflits,	reageerde	hij	meteen	enthousiast	
en	dacht	gelijk	na	over	foto’s,	filmpjes	die	hij	mogelijk	
nog had van zijn tijd bij de Tourclub.

Oproep in de Parel
De avond bij Jan Rem vertelde hij 
over het ontstaan van de toerclub 
en over de oproep die, Piet Bosmans 
in de “De parel van Brabant” had 
geplaatst, met het plan om een 
vereniging voor toerfietsen op te 
richten. De oprichtingsvergadering 
werd gehouden op 7 oktober 1976 
in de Parel van Brabant, het café 
welke later het clubhuis zou worden 
genoemd. In de vergadering werd 
aan de 47 aanwezigen het eerste bestuur voorgesteld. 
Dit bestuur zou naast Jan Rem verder bestaan uit Piet 
Bosmans, Adriaan van Lierop, Martin Vereijken en Nico 
de Wild. Met instemming van alle aanwezigen werd 
de naam Tourclub Heeze voor de nieuwe vereniging 
gekozen en werd de nieuwe club ingeschreven bij de 
NTRU. Ook werd gekozen voor een uniforme gele outfit, 
die geschikt moest zijn voor het vermelden van sponsors, 
bij voorkeur uit de lokale middenstand.

Elfstedentocht van ‘63
Jan Rem was twee jaar voor de oprichting in 1974 uit 
Noord-Holland richting Heeze gekomen om hiervoor de 

RABO te gaan werken. Hij was boer in Noord-Holland en 
naast fervent fietser ook een schaatser, die nadat hij voor 
een vervangende melker had gezorgd, richting Friesland 
was getogen om op zijn 22ste de Elfstedentocht van 1963  
te rijden. Nog steeds enigszins ontdaan vertelde Jan Rem 
dat hij om volledig onduidelijke gronden om vier uur  
’s middags op 40 kilometer voor Leeuwarden door de 
politie van het ijs werd gehaald. Jullie snappen dat de 
redacteur aan z’n lippen hing bij deze heroïek.

De eerste clubrit
Jan Rem vertelt van de eerste 
clubrit die nieuwe vereniging 
organiseerde op zondag 17 oktober 
1976. Meerdere renners van heel 
verschillend pluimage hadden zich 
verzameld voor Hotel Barendsma, 
het latere Du Chateau. En hoewel 
het de bedoeling was er men met z’n 
allen samen in één peloton en met 

één specifieke snelheid gereden zou worden, waren de 
mannen met de wielerschoentjes, de geschoren benen 
en een fiets met een echte beugel, al snel uit het zicht 
verdwenen. Groot was de ontzetting en verbazing, toen 
het grote peloton bij de spoorwegovergang in Budel-
Dorplein de wielrenners ontwaarde. Een paar renners 
hadden een lelijke val gemaakt op de gladde spoorrails 
en waren bezig de fietsen weer in een dergelijke toestand 
te brengen, dat men door kon fietsen. De tocht werd 
vervolgd met alle renners, minustwee die nog “opgelapt” 
moesten worden, en verder over Weert en terug over 
Someren zo’n 60 km. Het zou de eerste en enige clubrit  
in 1976 zijn. >>

Ons (ere)lid van 
het eerste uur
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‘De mannen met de 
wielerschoentjes, geschoren 
benen en een fiets met een 
echte beugel waren al snel uit 

het zicht verdwenen’

Interview met Jan Rem Struving
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Waarschijnlijk heb je het nieuws van oud-
Heezenaar en PSV Perschef Thijs Slegers al 
wel gehoord. Nadat bij hem eind 2020 acute 
leukemie werd vastgesteld kreeg hij begin 
februari het verschrikkelijke bericht dat 
artsen niets meer voor hem kunnen doen.   

“De afstotingsziekte die me al maanden dwarszit is 
geen halt toe te roepen. Na een eerder geslaagde 
stamceltransplantatie zullen de naweeën me 
uiteindelijk fataal worden. De medici kunnen niets 
meer voor me doen”, zegt Slegers in een verklaring 
op sociale media.

Oproep tot aanmelden
Slegers roept zijn volgers op zich bij Matchis aan  
te melden als stamceldonor en als bloeddonor  
bij Sanquin. “Ik ben niet meer te helpen, maar 
anderen wel!” Na de oproep hebben inmiddels 
al meer dan 8.100 mensen zich aangemeld als 
stamceldonor en bijna 4.000 mensen werden 
bloeddonor (16 feb). Dat melden Sanquin en 

Matchis. Ondanks het schrijnende verhaal dat 
erachter steekt, is het geweldig dat iemand dat  
voor elkaar krijgt.

ESPN en PSV TV besteedden er in een uitgebreide 
liveshow met als titel ‘Bloedverwanten voor 
Thijs’, aandacht aan. In de door Hélène Hendriks 
gepresenteerde uitzending deed Slegers nogmaals 
de oproep om donor te worden en schoven er 
verschillende mensen uit de voetballerij aan. Denzel 
Dumfries, Luc Nilis en Zlatan Ibrahimovic hadden 
daarnaast mooie persoonlijke boodschappen voor 
de perschef van PSV. 

Via deze oproep hopen we dat ook binnen onze 
vereniging mensen gehoor geven aan de oproep 
van Thijs. We wensen hem ook alle sterkte toe in 
deze heftige tijd. 

Wil je zelf ook stamceldonor worden, geef je dan op via  
www.matchis.nl. Wil je bloeddonor worden, dan kun je 
terecht op: www.sanquin.nl/aanmelden-donor/psv

De oproep van Thijs Slegers
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Tempo 25 
In de eerste jaren werd er bij clubritten in het peloton op 
tempo 25 gereden. Er waren nog geen snelheidsgroepen. 
Al snel werd het concept van voorrijders geïntroduceerd. 
Snellere rijders kregen hierdoor als voorrijder een 
uitdagende taak. Voorrijders zijn rijders die van kruispunt 
naar kruispunt reden om deze af te zetten, opdat de het 
grote peloton veilig kan oversteken. Ongestoord. Ook 
kwamen er in het peloton routebegeleiders, renners die 
voorop het peloton het tempo bepalen en die niet mogen 
worden ingehaald.

Ook werden regelmatigheidsritten gereden. Er waren 
heuse kampioenschappen in het regelmatig rijden. In 
1979 werd door Tourclub Heeze deelgenomen aan het 
Nationaal Kampioenschap Regelmatig rijden in Assen en 
werd een vijfde plaats behaald.

Deze eerste jaren waren de jaren waarbij volgens Jan Rem 
“Piet Bosmans, de mensenmens, degene was die de club 
liet waar iedereen zich welkom voelde”. Leuk en bijzonder 
succesvol was het initiatief van de Tourclub om in de 
jaren 1977, 1978 en 1979 een competitie “Op rollen” in 
de Parel van Brabant te organiseren. Met dit evenement 
werd flink veel geld opgehaald voor de clubkas, het 
KWF, de Hartstichting en de plaatselijke EHBO als 
goede doelen. Het waren ook de jaren met de jaarlijkse 
feestavond bij het restaurant met de kegelbaan naast de 
Molen. Ook ontstond in deze tijd de avondvierdaagse, 
welke later zou overgaan in het Heezer Fietsweekend.

Overlijden Piet Bosmans 
Een schok was het voor de hele toerclub, toen Piet 
Bosmans in 1984 tijdens de Ronde van Noord-Holland 
aan een hartaanval overleed. Jan Rem was erbij en 
vertelde dat Piet net had geroepen om even aanzetten 
om te zien we er het eerst bij kerk in Middenbeemster 
zou zijn.

In de jaren na het overlijden van Piet Bosmans 
ontwikkelde de toerclub zich stilaan door. Er kwamen 
individuele regelmatigheidsritten van verschillende 
snelheden. Ook werd de Piet Bosmanstrofee 
geïntroduceerd. Deze werd jaarlijks uitgereikt aan de 
meest actieve renner. waarbij voor meerdere soorten 
activiteiten punten gehaald konden worden, dus niet 
alleen de kilometers op de zondag ritten telden. De 
jaarlijkse feestavond werd een verenigingsdag.

PSV Gastrijders 
De zondag ritten werden stilaan ook langer, waarbij er 
ook jaarlijks minimaal 1 rit werd ingepland van 200km. 
Jan Rem herinnert zich nog goed de gedenkwaardige 
200 km rit in 1988, waarvoor gastrijders Guus Hiddink 
en PSV-staf waren gestrikt om met de toerclub 
mee te rijden. Penningsmeester Henk Isbouts had 
Guus hiervoor uitgenodigd in het kader van een 
weddenschap. De toerclub had die dag veel bekijkt in 
de drie horecagelegenheden die op de route, Deurne, 
Sint-Oedenrode en Ulvenhout, werden bezocht. Op de 
vraag of Guus genoten had van de tocht, grapte Guus 
dat het best nog tandje harder mocht.

Erelidmaatschap 
Aan Jan Rem werd bij zijn afscheid als bestuurslid 
in december 1989 door leden en bestuur het 
erelidmaatschap verleend. Op een grote oorkonde staat 
beschreven dat dit als blijk van waardering voor zijn 
verdiensten voor de toerclub was. Hij was medeoprichter, 
bestuurslid voor een periode van 13 jaar en ook was Jan 
Rem de man die jarenlang de routes voor de vereniging 
maakte.

Jan Rem bleef ook na zijn tijd bij de Tourclub actief 
fietsen. Zo vertelde hij mij van de vele lange tochten die 
hij maakte met fiets en tent door Europa, oa. Heeze-
Verona-Heeze, en ook van een fantastische fietsreis 
met zijn vrouw door Nieuw-Zeeland; zelfs met een hele 
week aan een stuk stromende regen heeft het land een 
onuitwisbare indruk op hem gemaakt. 

Door Peter Rothuizen

Bloedverwanten voor Thijs



 P.22  P.23

Door Guido Vroemen
sportarts SMA Midden Nederland
Bron: Sportzorg.nl

Schaaf
WONDEN

Schoonmaken en desinfecteren
Verwijderen van vuil en dode huidresten zijn van 
belang om vervelende complicaties met infectie te 
voorkomen. In de meeste gevallen kan dit prima onder 
de douche of een schrobbertje. Dit moet zorgvuldig 
gebeuren en zal in min of meerdere mate pijnlijk zijn 
en zelfs iets bloederig zijn. Na het schoonmaken moet 
de schaafwond goed beoordeeld kunnen worden (zie 
hieronder waar op gelet moet worden). Nadat de wond 
mooi schoon is gemaakt kan deze gedesinfecteerd 
worden met bijvoorbeeld Betadine of een ander 
desinfecterend middel.

Inschatten van de ernst  
van de schaafwond
De ernst van de schaafwond is uiteraard afhankelijk 
van de schade. Het is dan ook van belang om hiervan 
een goede indruk te krijgen door de schoongemaakte 
wond goed te bekijken. Bij de beoordeling wordt 
voornamelijk gelet op de diepte van de wond. 
Oppervlakkige schaafwonden zijn weliswaar bloederig, 
maar nergens is onderhuids weefsel te zien. Bij de 
diepere schaafwonden is op sommige plaatsen de huid 
open en zal een definitieve beoordeling door een (para) 
medische hulpverlener moeten plaatsvinden. Het is dan 
mogelijk dat er extra diepere schade is en ook zal de 
overweging gemaakt moeten worden om de huid  
te hechten.

Verbinden van schaafwonden... 
of juist niet?
Om te beschermen tegen vuiligheid en wrijving van 
buiten af kan de huid worden afgedekt met een 
verband. Hiervoor zijn bij een drogist of apotheek 
diverse verbandmiddelen beschikbaar. Variërend van 
eenvoudige gazen tot dure hydrocolloïd kunsthuid. In 
principe is het echter zaak zoveel mogelijk ‘open’ aan de 
lucht te laten genezen. Droge schaafwonden met een 
– liefst dunne – korst die niet teveel aan wrijving door 
bijvoorbeeld kleding worden blootgesteld hoeven dan 
ook niet meer verbonden te worden.

Verloop en controleren 
van de goede genezing
Schaafwonden genezen vrijwel altijd goed. Maar vooral 
de wat diepere schaafwonden aan bijvoorbeeld de 
knie kunnen meer tijd vragen om goed te genezen. Van 
belang is het om het genezingsproces van dag tot dag 
te beoordelen en het is zeker als je twijfelt, goed een 
professional mee te laten kijken. Gelukkig in de meeste 
gevallen zal genezing zonder extra maatregelen plaats 
kunnen vinden. In principe mag er gewoon gefietst 
worden, mits de hinder en beperkingen als niet te  
groot ervaren worden.

Tetanus Preventie
Voor mensen die regelmatig schaaf- en of andere 
huidverwondingen hebben is het natuurlijk van belang 
om de tetanusvaccinatie goed op orde te hebben. Als je 
volledig gevaccineerd bent is deze 10 jaar geldig. Daarna 
is een hervaccinatie nodig. Veel atleten en renners laten 
zich elk jaar vaccineren. De vraag is echter of dit  
zinnig is. 

Schaafwonden komen regelmatig voor bij wielrenners. Vrijwel 
in alle gevallen worden ze veroorzaakt door valpartijen. De 

meest voorkomende plaatsen zijn knieën en ellenbogen. Grote 
schaafwonden kunnen ook op billen, bovenbenen en bij de schouder 

zijn gelokaliseerd. Kleine schaafwonden zijn meestal niet zo 
ernstig en leveren dan ook weinig problemen op. Grotere en diepere 
schaafwonden verdienen echter goede aandacht en behandeling.

‘Droge schaafwonden met 
een – liefst dunne – korst die 
niet teveel aan wrijving door 
bijvoorbeeld kleding worden 
blootgesteld hoeven dan ook 

niet meer verbonden  
te worden’
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Uit de boekenkast
Altijd bergop
Geert de Vriese
Het is de nachtmerrie van elke renner. In de koers maar 
ook in het leven. Tussen hoop en wanhoop vechten tegen 
het peloton, tegen het noodlot, tegen innerlijke demonen, 
tegen vooroordelen, leugens en mythes.

De man en zijn 
wielerverhalen

Wilfried de Jong
Dumoulin, Merckx, Vos, Froome, Armstrong, Van 
Vleuten, Bartali, Van der Poel: ze zitten allemaal 

in de buik van het peloton van De Jong.
Dit boek sleurt je mee naar grote rondes 

en klassiekers, bergtoppen en valpartijen, 
modderstromen en massasprints.

Zin in een heroïsch wielerboek? We hebben enkele tips voor je:

Mathieu van der Poel, 
Het fenomeen verklaard
Mark de Bruijn 
Zet	Mathieu	van	der	Poel	op	een	fiets	en	hij	wint.	Mathieu	
vliegt, vlucht en verbaast. En doet vooral zijn eigen ding.

Cycling Science: How 
rider and machine 

work together
Max Glaskin

Dit fascinerende boek onderzoekt de 
wetenschappelijke	wonderen	die	de	fietser	in	
het	zadel	houden	en	legt	uit	hoe	de	fiets	en	de	

berijder samenwerken. (Engelstalig)



S e a n  K e l l y
K l a s s i e k e r - k o n i n g  u i t  d e  8 0 ’ s

“To know if the weather is too 
bad for training, put on your 
gear, go training, then you 
know when you get back” 


