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Van de Redactie
De uitgave van de 2e editie van de Toerflits is weer een feit. Ook deze keer is het 
ons niet gelukt om de uitgave voor de vakantie te laten verschijnen. Diverse 
omstandigheden hebben daar hun deel aan gehad. Toch spreken we weer van een 
fantastisch seizoen waarbij onze club  op  diverse manieren volop  in de belangstelling 
staat en heeft gestaan. In deze editie dan ook een verslag van de Rabo tijdrit in 
Leende, waar onze jongens het geweldig hebben gedaan. Ook een terugblik op  het 
clubweekend 2012 en wij kijken vooruit naar het clubweekend in 2013, een verslag 
van het succesvolle Heezer Fiets Weekend en ook deze keer stellen diverse nieuwe 
leden zich weer aan ons voor. En natuurlijk om niet te vergeten het verslag van de 
ALV in februari.

Dit seizoen heeft voor velen in het teken van de sportieve uitdagingen gestaan. De 
Maratona Dles Dolomites, de Marmotte, de monsterrit Diekirch – Valkenswaard, de 
Waalse Pijl en Geants des Ardennes (met extreme temperaturen), de Rabo 
ploegentijdrit en de nog komende fietsweek in Arabba in Italië met maar liefst 26 
deelnemers, overal zijn de rijders van TC Heeze goed vertegenwoordigd. Een teken 
dat TC Heeze op het sportieve vlak behoorlijk zijn steentje bijdraagt.

Daarnaast hebben ook velen weer hun wekelijkse rondjes meegedraaid in ons 
clubprogramma, waarbij we voor het eerst het hele seizoen voor iedere zondag een 
rit gepland hebben. Zelfs in de schoolvakantieperiode zien we, mits het weer het 
toelaat, een grote opkomst op onze clubritten.

Daarentegen zien we een geringe opkomst bij de zaterdagritten. Ook het inschrijven 
voor zaterdagritten op  onze website, waarbij men meteen de groepskeuze kan 
maken heeft hier nog niet echt positief aan bijgedragen, wellicht kiezen velen voor 
de toch wat zwaardere klimtochten om nog beter beslagen ten ijs te komen. 
Daarvoor zijn de opkomsten dan ook wel wat hoger. Misschien kan de prachtige 
Nierstichtingstocht op 22 september in Utrecht nog een ommekeer teweeg brengen.

Nog steeds zijn we als club  aan het groeien, het honderdtal zijn we enige tijd 
geleden alweer gepasseerd. Steeds vaker horen we zeer positieve geluiden over 
onze club. De presentaties op “Heeze luid de lente in”, het 25e Heezer Fiets 
Weekend, onze schitterende nieuwe website en niet te vergeten de positieve, 
spannende verhalen van onze leden naar hun omgeving zullen daar zeker hun 
bijdrage aan hebben geleverd. Het enthousiasme waarmee wij allen onze verhalen 
doen over de mooie tochten, steile klimmen, geweldige vergezichten, gezellige 
terrasjes  enz. werkt als een magneet op  de omgeving. Dit is voor de mensen in de 
organisatie alleen maar een stimulans om nog meer uit onze club te halen.

De redactie wenst iedereen veel leesplezier en een sportief, uitdagend, gezond en 
gezellig 2e helft van het seizoen.

De Redactie
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Agenda Algemene Vergadering Tourclub Heeze

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op:
! Vrijdag 16 november 2012 om 20.00 uur
! Sportpark ‘t Lambrek, Sterkselseweg, Heeze

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Verslag vorige Algemene Vergadering van 2 maart 2012.
dit verslag is gepubliceerd in de Toerflits van september 2012

3. Mededelingen van het Bestuur

4. Ingekomen stukken

5. Clubtenue

6. Bestuurssamenstelling
Conform de reglementen van Tourclub reed Wim Camp af als bestuurslid. Wim heeft te kennen gegeven zich niet 
herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Het bestuur nodigt geïnteresseerden uit om zich te melden bij de voorzitter 
Wim Camp, voor meer informatie.
Volgens ons reglement dient kandidaatstelling door andere leden, ondersteund door minimaal drie leden 
1 week voor de Algemene Vergadering schriftelijk aan de secretaris (s.eltink@hccnet.nl) te geschieden.

7. Mededelingen vanuit de commissies.
★ Commissie Toertochten (Elite, (Super) Prestige)
★ Commissie Elegance
★ Commissie Heezer FietsWeekend
★ Commissie PR
★ Commissie Overige Activiteiten

7. Korte terugblik 3e TC Heeze Fietsweek 2012

8. Clubweekend 2013

9. Uitslagen klassementen en prijsuitreiking

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Het Bestuur van Tourclub Heeze
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Verslag van de Algemene Vergadering dd. 2 maart 2012
Afgemeld: Wim vd Steen, Theo Thijs, Ad v Asten, Jan de 
Wit, Ronnie v Stiphout, Gertie Brekelmans, Hennie Thijs, 
Ine Reiling, Geurt te Biesebeek, Jan Brussé, Willemien 
vd Veen, Piet Philipsen, Tiny Snoeijen, Nyls Kiestra, Roos 
Steinebach, Ton v Eert.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen 
welkom en neemt de lijst met afmeldingen door.

2. Mededelingen van het bestuur
Jan van Moll is maar liefst 50 jaar getrouwd. Daarnaast is 
Huub  Maas 10 jaar lid en krijgt alsnog het bijbehorende 
bloemetje uitgereikt.

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt door de 
leden goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

4. Bekendmaking uitslag prijsvraag
De prijsvraag met als thema de toekomstige naamgeving 
voor de verschillende groepen binnen TC Heeze is 
gewonnen door: Geert Thoonen. De groepen zullen 
voortaan door het leven gaan als: Elegance (voorheen 
Gazelles), Elite (voorheen Giants), Prestige (nieuwe 
tussengroep), Super Prestige (voorheen Giants Plus).

5. Nieuwe website Tourclub Heeze
De nieuwe TC Heeze website ziet er fantastisch uit, hier 
kunnen we trots op zijn. 

Rob Geilleit: is het wenselijk dat de clubbijdrage aan 
kleding voor nieuwe leden publiek is? 

Wordt aangepast. Verder zal er een selectie van de foto’s 
van de laatste clubweek op  de site worden gezet (richtlijn 
is maximaal 30 foto’s per evenement). 

Jan de Jong: is het niet verstandig om naast de 
gescheiden inschrijving voor zaterdagritten ook een 
voorkeur voor de te rijden afstand op te nemen? 

Wordt meegenomen. 

Rob Verhees: is het mogelijk om snelkoppelingen te 
maken vanuit de agenda? 

Kijken we naar!  PR commissie zal een PR stukje over de 
nieuwe website publiceren (actie Stephan). 

6. Financieel verslag
De penningmeester presenteert het exploitatie overzicht 
over 2011, de balans per 31/12/2011 en de begroting voor 
2012. Het exploitatie overzicht over 2011 levert een 

overschot op. Dit wordt veroorzaakt door 2 factoren: extra 
contributie door toename in aantal leden en een hogere 
opbrengst en tegelijkertijd lagere kosten van het HFW. 
Ook aan de kostenkant zijn positieve ontwikkelingen te 
rapporteren: de kosten voor de commissie Toertochten 
waren lager dan gepland door bemanning van de 
volgwagen door eigen leden en relatief lage uitgaven voor 
aanschaf materiaal. 

De balans laat zien dat eind 2011 ons eigen vermogen 
nog bijna 8000 euro bedraagt, hetgeen een zeer gezonde 
uitgangspositie is voor de toekomst. 

V.w.b  de begroting 2012 wordt voortgeborduurd op  de 
realisatie 2011 en rekening gehouden met een 
vergelijkbaar niveau aan contributie als in 2011, een 
gemiddelde netto opbrengst van het HFW en deelname 
aan het Steuntje in de Rug initiatief van de Rabobank. 
Aan de kostenkant wordt rekening gehouden met iets 
hogere kosten voor de NTFU (wegens meer leden), 
toercommissie (gedeeltelijke vervanging reservemateriaal 
aanhanger) en administratie. 

Pieter Groenveld: de inkomsten t.g.v sponsorgelden 
staan niet begroot in 2012 als inkomsten? 

De penningmeester komt hierop terug…

De kascontrole commissie (H. v. Bree, M. Cremers) keurt 
het financieel verslag over 2011 goed en verleent de 
penningmeester decharge voor het gevoerde financiële 
beleid. De kascontrole-commissie heeft daarbij twee 
aanbevelingen voor het bestuur: 1. Verhoging van het 
percentage automatische incasso van 50% naar 100% 
door het hanteren van een opslag van 2.50 euro per 
factuur en het werken met digitale facturen, 2. Het 
handhaven van een minimale limiet aan liquide middelen 
binnen het eigen vermogen om in geval van calamiteiten 
voldoende liquiditeit te garanderen. Voor 2012 zal de 
kascontrole commissie bestaan uit: Hans v Bree en Mat 
Cremers; Jos van Horrik is reserve.

7. Jaarverslag 2011
Met dank aan de secretaris wordt het Jaarverslag 2011 
door de vergadering goedgekeurd.

8. Stand van zaken in de commissies
Commissie Toertochten
Joost van den Heuvel presenteert het concept van de 
derde groep, het fietsprogramma 2012 en het schema 
voor het rijden van de volgwagen. 

Commissie Elegance
Er is een vacature in deze commissie. Op  zondag 29 april 
staat opnieuw de Ladies Tour op het programma. 
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Commissie Heezer Fiets Weekend
Dit jaar vindt de 25e editie plaats, er wordt gestreefd naar 
een gezamenlijke finish op  zondag, samen met de 
Elegance, Elite en (Super) Prestige groepen. 

Commissie Sponsoring/Clubkleding
We gaan zeker een vierde jaar door met de huidige 
kleding. Afhankelijk van de sponsorbijdragen zal in de 
komende najaarsvergadering bekend gemaakt worden of 
verlenging tot 5 jaar haalbaar c.q. zinvol is. 

Commissie PR
De commissie houdt zich als voorheen bezig met de 
nieuwe site en externe PR. Een aanvulling voor de PR 
commissie wordt gezocht, iedereen die belangstelling 
heeft wordt verzocht dit kenbaar te maken.

Commissie Overige activiteiten
De geplande onderhouds-clinic heeft helaas nog geen 
doorgang kunnen vinden. Op  18 maart zal opnieuw 
worden deelgenomen aan “Heeze Luidt de Lente in”. 
Verder wordt de Ladies Tour ondersteund. Verdere 
ideeën voor activiteiten zijn welkom!

Commissie Clubweekend
Het komende weekend in Trier zal definitief doorgaan, er 
zijn 29 deelnemers. De routes zullen nog worden 
voorgereden, er komt nog een voorstel voor de 
wagenindeling. 

De vraag waaraan de terugval in deelname te wijten is, 
heeft waarschijnlijk te maken met concurrentie vanuit het 

grote aantal alternatieve tochten en de succesvolle 
fietsweek.

Commissie Fietsweek
Stephan Eltink onthult namens de organisatie de 
bestemming van de 3e TC Heeze Fietsweek 2012: 
Arabba in de Italiaanse Dolomieten. De Fietsweek zal 
plaatsvinden van 1-8 september 2012. De presentatie zal 
na de vergadering worden toegestuurd. Er kan op  de 
nieuwe website online worden ingeschreven.

9. Rondvraag
★ Gerard Dierick: cafe ‘de Koffer’heeft ons verzocht om 

na afloop van de clubritten via de achteringang binnen 
te komen; daar kunnen ook de fietsen veilig worden 
gestald. 

★ Hans Smits: in de aanhanger is een kentekenplaat 
gevonden, deze blijkt van Geert-Jan Bindels te zijn. De 
aanhanger is verder technisch weer in orde gemaakt.

★ Mark Ramakers: misschien is het nuttig om een lijst 
van mensen die de AED kunnen bedienen op te stellen 
en door te sturen naar de wegkapiteins. 

★ Aansluitend aan de vergadering bestaat de 
gelegenheid de NTFU spullen op  te halen en in te 
tekenen voor het narijden van de ritten.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezige 
leden voor hun komst.
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Dit jaar kregen we voor het eerst te maken met een forse daling van het aantal deelnemers aan ons clubweekend. 
Groeide het aantal vanaf het begin, alweer 19 jaar geleden, uiteindelijk naar jaren met maximaal 50 deelnemers, dit jaar 
hadden we er maar 23, meer dan een halvering ten opzichte van 2011. Dit zette ons aan het denken. Analyse en 
gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat we ons voor ons volgend clubweekend meer gaan richten op de 
recreatievere groepen binnen de vereniging (Elegance en Elite). De tochten en de omgeving gaan we meer hierop 
afstemmen. Was het vroeger zo dat we steeds “de uitdaging” zochten (veel hoogtemeters in de Belgische of 
Luxemburgse Ardennen, de Eifel en/of het Sauerland), nu staan ook minder heuvelachtige omgevingen open. Een voor 
velen misschien nieuwe fietsomgeving staat centraal en niet de heuvels. Ook een punt van verschil met andere tochten 
die binnen de vereniging worden georganiseerd is dat het clubweekend open staat voor leden met partner. Ook voor de 
partners wordt in dit weekend gezocht naar een aangenaam tijdverdrijf, zoals dat kan zijn een mooi hotel met meer dan 
alleen slaapvoorzieningen (zeker een terras!), een omgeving die zich leent voor wandelingen of een dorp/stad waar het 
aangenaam vertoeven is. Uiteraard blijft deelname open staan voor ieder lid en kunnen ook leden zonder partner 
meegaan. Voor 2013 hebben we onze pijlen gericht op de Grafschaft Bentheim in het Duitse Münsterland. De keuze is 
gevallen op een hotel in het noordwesten in Bad Bentheim, Hampshire hotel Bentheimer Hof, een oud verbouwd 
treinstation. Voorlopig hebben we daar een optie op de 20 beschikbare tweepersoonskamers. De prijs voor 2 nachten 
inclusief halfpension (dus twee keer ontbijt en 3-gangenmenu's) is 139 euro (normaal 149,50 met slechts één 3 
gangenmenu). Op vrijdagavond krijgen we (voor de liefhebbers) na ons diner een rondleiding door de burcht van 
Bentheim. Naast het hotel ligt een groot thermencomplex met saunalandschap. Dus als we onverhoopt een verregend 
weekend krijgen, niet te hopen uiteraard, kan voor eventuele liefhebbers daarnaartoe uitgeweken worden.
Spreekt het jullie nu al aan, dan kunnen jullie mij dat al laten weten, uiteraard onder voorbehoud. Mochten er weer meer 
dan 40 personen inschrijven dan bepaalt het tijdstip van de eerste inschrijving de mogelijke deelname. Links voor een 
voorproefje: http://www.bentheimer-hof.de en http://www.bentheimer-mineral-therme.de.

Mat Cremers. m_cremers@chello.nl. 

Aankondiging Clubweekend 2013 van 24-26 mei

http://www.bentheimer-hof.de/
http://www.bentheimer-hof.de/
http://www.bentheimer-mineral-therme.de/
http://www.bentheimer-mineral-therme.de/
mailto:m_cremers@chello.nl
mailto:m_cremers@chello.nl
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Terugblik op het Clubweekend 2012 in Trier

Op  vrijdagmiddag en de vroege avond van de 1e juni 
druppelden de 23 mensen van onze groep, de kleinste 
formatie in de geschiedenis van ons clubweekend tot nu 
toe, neer op  het terras van het Stadtwaldhotel in Trier. De 
eersten waren al in de loop van de morgen gearriveerd 
en hadden al de tijd genomen om het oude centrum van 
Trier te verkennen. Er lag een geschreven mededeling op 
een van de terrastafels dat onze gastheer een probleem 
had met de bezetting van het hotel (een bus met 
gehandicapten en hun begeleiders had voor een hele 
week geboekt) en dat hij alles in het werk had gesteld om 
onze groep  elders in Trier onder te brengen. Dat was ook 

gelukt en in combinatie met een viersterren-hotel aan de 
rand van het centrum en zijn hotel werd ons verblijf 
“verdeeld” over beide hotels. In eerste instantie voor ons 
een tegenvaller, de ligging van het Stadtwaldhotel was 
prachtig, iets buiten het centrum en het hotel had een 
mooi terras. Maar met name de ligging van ons nieuwe 
hotel direct tegen het centrum was ook best wel prettig. 
De auto's konden gratis blijven staan bij het oude hotel en 

met taxi's werden we 's avonds na onze BBQ naar het 
centrum vervoerd. 's Morgens werden we weer door taxi's 
voor onze eerste toertocht weer opgehaald, want ook de 
fietsen waren bij het oude hotel blijven staan (alle 
toertochten startten bij het hotel).
's Zaterdags hadden we perfect weer. Een prachtige tocht 
richting Bitburg van ca. 125 km met achteraf behoorlijk 
wat hoogtemeters (ik ben het exacte aantal kwijt maar ik 
dacht dat dat er ca. 2400 waren), maar zeker niet te 
zwaar. Wel kregen we al bij het hotel direct de langste / 
steilste klim voor de kiezen, maar dat betekende ook dat 
we snel warm waren! Het fietsgroepje verdeelde zich in 
een drietal groepen, die de rest van de dag bij elkaar 
bleven. De achterblijvers splitsten zich in een groep  die 
een iets langere wandeling wilde maken, iets buiten Trier, 
en een groep rondom Piet Philipsen en Ger Peeters, die 
het centrum van Trier bezochten. Aan het eind van de 
middag dwarrelde iedereen weer terug op  het terras van 
ons nieuwe hotel. Het diner was die avond net als het 
ontbijt 's morgens goed verzorgd.

De weersverwachting voor zondagmorgen voorspelde 
niet veel goeds en dat bleek ook uit te komen. Met 
bakken kwam het er uit, dus het besluit om maar niet 
meer te gaan fietsen werd snel genomen. We besloten 
onze auto´s met de weer beschikbaar gestelde taxi op  te 
halen bij het andere hotel en die morgen maar een 
bezoekje aan het centrum van Trier, onder paraplu's, te 
brengen. Met het personeel van het Stadtwaldhotel 
spraken we daarom af dat we onze afscheidslunch daar 
iets eerder wilden nuttigen, zodat we ook weer iets eerder 
mochten vertrekken. Eenieder is ook weer goed 
thuisgekomen en weer kunnen we terugzien op een 
gezellig weekend, gelukkig zonder ongelukken.

Mat Cremers
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Verslag van het Heezer Fiets Weekend 2012
Traditioneel wordt door tourclub  Heeze in het eerste 
weekend van augustus het Heezer Fiets Weekend 
georganiseerd. Dit jaar voor de 25e keer.

Daar hoort elk jaar een verslag bij en ik moet oppassen 
om niet in herhaling te vervallen. Een fietsweekend in 
Heeze verloopt eigenlijk altijd volgens een vast patroon en 
ook bij de deelnemers zitten veel vaste klanten. Wordt het 
dan saai: nee, eigenlijk is het elk jaar toch weer net even 
anders en zien we dat veel mensen plezier beleven aan 
op een rustige manier door de mooie omgeving van 
Heeze te fietsen.

Voor mij is het de 16e keer dat ik op  een of andere manier 
bij de organisatie ben betrokken. Eerst als gewone helper 
bij de inschrijving, als route narijder maar ook als 
eindverantwoordelijke en hoofd uitpijler. 

De laatste jaren weer als eindverantwoordelijke. Dat kost 
in de voorbereiding wel wat meer werk, maar vooral 
tijdens de 3 dagen is er steeds een beetje spanning: loopt 
alles wel zoals het moet.

Maar gelukkig hebben we een vaste groep die de 
commissie vormt en daarnaast een grote groep 
vrijwilligers. In de voorbereiding zorgt Ger Peters voor de 
routes en omdat Theo Thijs ze allemaal heeft nagereden 
heb ik op dat vlak geen zorgen.

Ook op een aantal andere zaken hoef ik eigenlijk 
nauwelijks te letten. Wil van Maasakkers zorgt voor de 
EHBO, Adriaan van Eert weet altijd wel iemand te strikken 
om de borden mee te zetten.

Bij de stempelposten zijn we altijd zeer welkom. Alleen 
moesten we nu op  het laatste moment nog iets nieuws 
zoeken in Achel, maar gelukkig wilde de Achelse Kluis ons 
graag ontvangen.

Dit jaar was de publiciteit wat gemakkelijker omdat het 
immers een jubileum was. Ger maakt een mooie folder, 
Leny Thijs zorgt voor de advertenties en de verspreiding 
van 1500 folders.

De Parel plaatste een mooi artikel op de voorpagina en 
ook in Middenstandsbelangen stond een artikel. Tot mijn 
verrassing heeft ook het Eindhovens Dagblad een verslag 
gemaakt.

Tijdens de 4 dagen (ook op  donderdag is er genoeg te 
doen) heb  ik dit jaar over hulp  niet te klagen gehad. 
Voldoende mensen voor het uitpijlen, voor de posten en 
voor de inschrijving. Leny nam de taken op  ’t Lambrek 
voor haar rekening zodat ik daar geen omkijken naar had. 
Het was daar dankzij de jubileum aanbieding (drankje 
voor een euro) steeds gezellig druk. Ik moest zo nu en 
dan helpers teleurstellen: alle taken waren verdeeld. Ik ga 

ze hier niet allemaal noemen, maar bedankt, want zonder 
deze hulp is het fietsweekend niet mogelijk.

Dat het gezellig was kon je vooral op  ’t Lambrek zien: 
veel clubleden met een drankje bleven wat langer 
hangen. Soms na gedane arbeid, maar ook vaak nadat 
ze met vrouw of kinderen een route gefietst hadden.

Op  zondag vertrok een flinke groep  voor een normale 
zondag tocht vanaf ’t Lambrek. Misschien een eerste 
kennismaking zodat ze de komende jaren ook aan het 
fietsweekend mee gaan doen.

Het leukste moment vond ik zelf het etentje na afloop. Met 
29 mensen hadden we de tuin bij de Koffer goed vol.

Komende tijd moeten we, denk ik, wel goed nadenken 
hoe we verder gaan met het fietsweekend. Wat mijzelf 
betreft: ik heb  aan het bestuur meegedeeld dat ik er na 16 
jaar mee wil stoppen. Ik laat het graag aan een of meer 
opvolgers over om het HFW de komende jaren verder uit 
te bouwen.

Wim Camp

Tijdens de ALV worden ook weer gewoontegetrouw de 
jaarlijkse trofeeën uitgereikt. De stand van zaken 
betreffende de clubritten is op  de voet te volgen op  onze 
website. Dit jaar lijkt het voor de Piet Bosmans Trofee 
aan te komen op de laatste ritten wie er als winnaar uit de 
bus zal komen. Bij de Elegance heeft Willemien van Veen 
voor de wisseltrofee al weer een ruime voorsprong 
opgebouwd, zodat er een flinke eindsprint nodig zal zijn 
om die positie nog te bedreigen. Bij de SuperPrestatie 
voor zowel de dames als de heren zijn de verschillen tot 
dusver miniem. Ook kunnen er nog verschillen ontstaan 
als er leden ritten gereden hebben die nog niet in de 
klassementen opgenomen zijn. Dit moeten dan wel ritten 
zijn die onder de vlag van de NTFU of Vlaamse 
Wielrijdersbond gereden zijn. Let wel, de kilometers van 
de clubweek in Arabba tellen dus niet mee. Deze ritten 
kunnen aangemeld worden t/m 31 oktober, bij 
ondergetekende, met vermelding van de datum en het 
aantal gereden kilometers. Laten we hopen dat de 
opkomst van de nog komende ritten de spanning alleen 
nog maar zal vergroten. Tenslotte wens ik iedereen nog 
hele sportieve en veilige tochten samen met de leden van 
TC Heeze.

Met sportieve groet.

Joost vd  Heuvel
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Det Adelaars
Hallo, ik ben Bernadette Adelaars-Heerings roepnaam 
Det, ben sinds enkele maanden lid van jullie club. Mijn 
hobby is bewegen (fitness, hardlopen (helaas gaat dit niet 
meer), wandelen, fietsen en spinning.  En daar tegenover 
op tijd een pintje ergens drinken.

Ik heb  enkele jaren geleden moeten stoppen met 
hardlopen i.v.m een knieblessure. Omdat fietsen de 
grootste hobby is van mijn man Jack en zoon Daan was 
het bijna logisch dat ik ook ben gaan fietsen. Sindsdien 
regelmatig bij mijn wederhelft in het wiel gefietst en 
aangezien zijn snelheid nooit hoog genoeg is, heb ik 
mezelf aangewend om alleen gaan te fietsen, zeker als 
het mooi weer is, want bij slecht weer ga ik spinnen. Van 
het zonnetje aan de hemel kan ik heel erg genieten. 
Alhoewel ik geen kilometervreter ben, maar wel regelmatig 
fiets, heb ik toch besloten om bij jullie club  te gaan, al 
heeft het rijden in groepsverband me toch wel een tijd 
tegengehouden. Maar ik wilde het toch een kans geven, 
om dit te leren, en merk nu al dat ik bij leer en dat ik het 

ook wel gezellig vind, om met wat meer mensen te fietsen. 
Lieve mensen, ik zie jullie vast wel een keer op  een 
bijeenkomst van de club, dat we een keer een lekker 
biertje kunnen pakken. Groetjes Det.

Niels Brussé
Mijn naam is Niels Brussé, 35 jaar, woonachtig in Heeze 
en werkzaam als teamleider fitness bij Laco International 
BV. Op  zeer jonge leeftijd ben ik mijn sportieve carriere 
begonnen met fietscross, wat na het winnen van 
regionale wedstrijden en grand nationals resulteerde in 
plaatsing voor de NK en EK. Mijn beste prestaties zijn 
een 2e en 4e plaats op  het EK en het winnen van Indoor 
Brabant. Daarna ben ik gaan voetballen en later ook 
tennissen en fitnessen.

Nadat ik door een auto ongeval lange tijd heb  moeten 
revalideren ben ik langzaam maar zeker steeds meer 
gaan fietsen omdat het goed was voor mijn herstel en ik 
het echt leuk begon te vinden. In eerste instantie als 
aanvulling op  het fitnessen, maar doordat mijn vader 
inmiddels een fanatieke fietser( en lid van TC Heeze) was 
geworden ben ik ook enthousiast geworden. Doordat we 
samen vaker gingen fietsen besloot ik ook lid te worden 
van TC Heeze. We zijn nu enkele maanden verder en ik 
heb  met veel plezier de ritten van de tourclub  gereden. 
Ook op  zaterdag fiets ik regelmatig ritten, voornamelijk 

Nieuwe leden stellen zich voor
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van de Vlaamse Wielrijdersbond, wat mij zeer goed 
bevalt. De eerst echte route door Zuid-Limburg heb  ik ook 
in de benen en ik moet zeggen dat het naar meer smaakt. 
Mijn bedoeling is om volgende jaar ook de wat zwaardere 
ritten te gaan rijden omdat het mij een geweldige ervaring 
lijkt en ik mezelf graag nog wat wil verbeteren. Tot ziens 
bij de volgende rit! Groetjes van Niels. 

Marc de Groof
Graag wil ik me aan jullie voorstellen als nieuw lid van de 
tourclub. Ik ben Marc de Groof, 44 jaar en ik kom 
oorspronkelijk van Zesgehuchten in Geldrop  maar woon 

al zo’n 14 jaar in Heeze. Ik ben getrouwd met Denise; we 
hebben 3 zoontjes; Dirk (7 jaar), Bas (9 jaar) en Pieter (11 
jaar). Inmiddels fietsen ze alle drie bij TML Dommelstreek 
de oudste 2 rijden al wedstrijden en de jongste begint hier 
aankomend winterseizoen aan. In de winter is het 
veldrijden en in de zomer op  de weg. Toen Pieter begon 
met wielrennen heb ik op  Marktplaats een goedkope fiets 
gekocht om samen met hem ritjes te kunnen maken. Al 
gauw bleek dat ik ritjes rijden leuker vond dan hij dus ik 
ben ik vaak alleen op  pad geweest. Toen na een jaar mijn 
vrouw ook een racefiets ging kopen heb  ik voor mezelf 
ook een betere fiets gekocht. Inmiddels rijden we 
regelmatig een rondje met de hele familie. Ook naar onze 
vakantiebestemming, die meestel Frankrijk is, gaan er 
meestal fietsen mee.

Ik werk als keurmeester in de boomkwekerijgewassen bij 
Naktuinbouw. Dit is een stichting die voor het bedrijfsleven 
onder andere wettelijk verplichte keuringen verricht om vrij 
handelsverkeer van voortkwekingsmateriaal binnen 
Europa mogelijk te maken. Ook voeren wij import en 
exportkeuringen uit op handel van en naar buiten Europa.

Vorig jaar heb ik met een clubje collega’s met de “Ride for 
the Roses” mee gefietst. Dit is een tocht van 100 km ten 
behoeve van KWF Kankerbestrijding. Deze wordt 
georganiseerd vanuit de tuinbouwsector en start altijd 
vanaf een (bloemen) veiling. Ik vond het wel heel leuk om 

in een groep  te fietsen en besloot om ondanks dat ik vele 
zondagen niet kan gaan fietsen omdat we de dan met 
onze jongens naar de wielerwedstrijden moeten me toch 
maar aan te melden bij de tourclub. Ik rijd nu al een paar 
maanden mee en dat bevalt me prima. 

Met sportieve groet, Marc

Nyls Kiestra
Beste wielervrienden. Weer een nieuw lid stelt zich voor: 
ik ben Nyls Kiestra, op  het moment van lezen 43 jaar en 
sinds 1 jaar woonachtig in Heeze. Ik werk en woon 
afwisselend in Den Bosch en Essen (Duitsland). Heeze 
ligt mooi tussenin en is daarmee ook een goede keuze 
gebleken. Voor mij is het wel een tamelijk nieuwe 
omgeving; Rian, mijn partner, is hier wel heel bekend en 
zodoende is het niet vreemd dat wij hier neergestreken 
zijn. Zelf ben ik geboren en getogen in Friesland en heb 
sinds ik in Limburg ben gaan studeren op  vele plaatsen 
gewoond, in binnen- en buitenland.

Het bevalt hier heel goed en dat sterkt ons steeds meer 
in de gedachte om hier voor lange(re) tijd te blijven. De 
omgeving spreekt eveneens aan, wat weer uitnodigt veel 

te gaan wielrennen. Voor mij is het vooral “om e nocht”, 
wat in het fries zoveel betekent als “voor het plezier en 
liefhebberij”. In mijn jeugd en later als student heb ik ook 
al veel gefietst. In Friesland staan mij de winderige en 
regenachtige dagen dat ik op  de fiets zat, nog goed bij! 
Daarna is het wielrennen (sporten in het algemeen) vele 
jaren op  een laag pitje beland. Het bleef voornamelijk bij 
hardlopen en incidenteel wat wielrennen. Maar sinds een 
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paar jaar heb  ik het wielrennen weer voortvarend 
opgepakt bij de vorige club  wielervrienden in Den Bosch 
bij CoureursClub Jeroen Bosch, getuige het blauwe 
smurfenpakje op de foto.

Het fietsen in wielerverband motiveert echt en de 
kennismaking bij TC Heeze is uitermate goed bevallen. Ik 
ben heel benieuwd naar de fietsweek in Italië, kan niet 
wachten om daar de bergen te bedwingen. Nu maar 
hopen dat ik in mijn enthousiasme niet in mijn valkuil trap 
om te voortvarend van start te gaan, om na de eerste 
berg alweer tegen de ‘man met de hamer’ op  te lopen. 
We gaan het zien en zullen het beleven. Oant sjen!

Paola van Scherpenzeel
Hallo, ik ben Paola van Scherpenzeel, 48 jaar geleden 
geboren in Geldrop  en daar opgegroeid. Samen met mijn 
man Dennis en dochter Lisette woon ik alweer 20 jaar in 
Heeze, uiteindelijk toch terug naar de ‘familie wortels ‘. 
Met veel plezier werk ik sinds een jaar of 8 parttime bij de 
Intertoys. Mijn fietsplezier is ongeveer 12 jaar geleden 
begonnen met spinning bij sportschool Harks, waar ze 
mijn vriendin en mij moesten overhalen om een keertje 
mee te trainen, wat we nog steeds trouw iedere week 
volhouden.

Vrij snel daarna een MTB aangeschaft en samen met 
Dennis heel wat km door bos, modder en klapzand 
geploeterd. Maar omdat samen fietsen met MTB mannen 
toch wat zwaarder werd, en ik vorige zomer mijn eerste 
echte berg, de Passo di Stelvio, vanuit Prato bedwongen 
heb, begon het asfalt toch ook wel aantrekkelijk te 
worden. Daarom, mede omdat er meerdere dames mee 

fietsen (het sociale praatje is ook belangrijk) heb ik me 
aangemeld bij de Tourclub, waarmee ik samen nog vele 
mooie tochten hoop  te fietsen en te genieten van de 
gezelligheid.

Groetjes Paola

Thijs van Dam
Mijn naam is Thijs van Dam. Ik ben 51 jaar , getrouwd met 
Kris, heb een zoon Guus van 19 en een dochter Lotte van 
13. Ik werk al sinds eind jaren tachtig bij het ROC-
Eindhoven als docent wis- en natuurkunde binnen de 
School voor Techniek. In 1997 hebben wij de knoop 
doorgehakt om vanuit Roermond (mijn geboorteplaats) te 
verhuizen richting mijn werkplek. Passer in de kaart op  15 
km van werkplek, een beetje oostelijk van Eindhoven, 
liefst met een station : Heeze dus.

Geen moment spijt van gehad. Geen files meer. Altijd met 
de fiets naar het werk. Mooie omgeving. Een jaar later de 
mountainbike gekocht en alle paadjes in de omgeving 
Heeze uitgeprobeerd onder alle weersomstandigheden. 
En zo werd er weer een sportieve hobby toegevoegd aan 
mijn lijstje. Ik ben namelijk iemand die nooit vol gaat voor 
één sport, maar graag voor de combinatie gaat. De 
duursporten hebben daar wel altijd centraal in gestaan en 
dat blijft waarschijnlijk ook zo. Naast het voetballen in de 
jeugdjaren, het volleyballen tot mijn 35e en het squashen 
tot mijn 50e heb ik altijd aan duursporten gedaan: de 
Kennedymars, Vierdaagse Nijmegen,  ¼ triathlons,  ½ 
triathlon, ½ marathon en hele marathon: Ik heb  het 
allemaal gedaan. Geen toptijden, maar wel veel 
voldoening en daar gaat het bij mij om. Plezier in de sport. 
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Mijn lijf protesteert nu wel eens en daarom heb  ik nu voor 
een minder blessure gevoelige sport gekozen: het 
wielrennen bij TC Heeze. Het is wel even wennen aan 
het tempo en vooral het rijden in de groep. Maar het 
bevalt mij goed en ook nu stel je weer doelen: net de 
Mont Ventoux twee keer bedwongen en Diekirch–

Valkenswaard komt er aan. Met een aantal clubleden zo’n 
uitdagingen aangaan maakt de ervaring toch wel een 
stukje mooier. Ik hoop  dat ik mijn li jstje met 
hoogtepunten, samen met de club, nog een aantal jaren 
kan aanvullen.

pag. 11

Op  dinsdagavond 29 mei 19.00 uur staan we, Rob 
Verhees, Matthe Tijssens, Gerard Dierick en Hans van 
Bree, lichtelijk gespannen samen aan de start van de 
Raboploegentijdrit in Leende. Gerard als startende 
koprijder op het verhoogde startplateau. Wij er naast om, 
na het startschot, meteen aan te sluiten. Deze 
ploegentijdrit is één van de vier voorselectiewedstrijden 
van de landelijke Raboploegentijdrit op 21 september op 
het WK parcours in Valkenburg.    

Die zondag daarvoor hebben we toch nog maar even 
getraind op  het parcours. We wisten nu onze 
startvolgorde, hoe lang we op kop  willen en kunnen rijden, 
en uiteraard hebben we het professionele teken om over 
te nemen, de elleboog, geoefend. We zijn er helemaal 
klaar voor. Alleen jammer dat de rijrichting die we in de 
training hebben geoefend in werkelijkheid andersom bleek 
te zijn. Toch nog een puntje gemist in de voorbereiding. 

In de weken voorafgaand aan de 29e mei zijn onze 
verwachtingen op  een goede klassering wat getemperd. 
De naaste concurrentie, met name TWC het Bultje uit 
Leende, zou de nodige kanonnen in het team hebben 
opgesteld. Om nog maar te zwijgen van de andere 
deelnemende teams. De eigen verwachting was inmiddels 
bijgesteld tot het niet eindigen op  de laatste plaats en een 
gemiddelde snelheid van boven de veertig km/u op  het 
12,1 lange parcours.

Het startschot klinkt. We  “knallen” we weg richting de 
tunnel onder de A2 door. De eerste honderden meters op 
de klinkers, daarna gaat het over op  het vlakke asfalt. 
Onder het viaduct linksaf parallel aan de snelweg richting 
Maarheeze. We draaien meteen al best lekker, al zit de 
hartslag al snel tegen het omslagpunt. Hans mist bijna 
een bocht maar kan na 50 m door het gras toch weer 
ongeschonden het asfalt bereiken. Rob en Gerard zijn de 
sterksten en rijden hun beurt op  kop  met 46 – 47 km/u. 
Matthe en Hans lukt het om 43 – 44 km/u aan te houden. 
Nooit geweten dat je zo snel kapot kunt gaan op  de 
eerste paar kilometers. We worden voorafgegaan door 
een begeleidende motor en het voelt net echt. Na 6 km 
draaien we over de carpoolplaats weer richting Leende. 
Ongeveer 4 km terug langs de snelweg, weer over het 
viaduct van de A2 waar supporters van TC Heeze, Ad 
van Asten en Theo Thijs, ons vooruit schreeuwen om te 
eindigen voor café Roothans. We komen met z’n vieren 
aan en dat voelt goed. Natuurlijk willen we een snelle tijd 

maar het moet wel gezellig blijven. Toen wij vertrokken 
was het Bultje net binnen. We hadden dus een richttijd en 
wat bleek, we zijn 8 seconden sneller.  We hebben het 
12.1 km lange parcours gereden in 16 min en 32 
seconden met een gemiddelde snelheid van 43,6 km/uur, 
13e tijd van de 60 deelnemende teams. Als bonus hebben 
we ons met deze  prestatie gekwalificeerd voor de 
ploegentijdrit tijdens het WK in Limburg, met in het 
parcours de Bemelerberg, de Lange Raarberg en de 
Cauberg.

Woensdag  22 augustus hebben we, nu wel in de goede 
richting, op  het WK parcours in Valkenburg, getraind. Dan 
weten we wat ons te wachten staat op  21 september. We 
hopen op  veel supporters vanuit Heeze. Wij hebben er in 
ieder geval heel veel zin in en zullen de eer van TC 
Heeze, met  het nodige afzien, hoog houden. 

Hans van Bree   

RABO Ploegentijdrit Leende, 29 mei 2012


