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Van de Redactie

Voor jullie ligt de tweede editie van de Toerflits van dit jaar. Normaal gesproken 
verschijnt deze nog voor de vakantieperiode, maar door mijn deelname aan Alpe 
dʼHuzes had ik even wat andere prioriteiten. Verderop  vinden jullie een verslag van 
Alpe dʼHuzes: een onbeschrijflijke ervaring (maar ik heb  het toch geprobeerd)! Met 
excuses voor de vertraging in het uitbrengen van deze tweede editie…

Inmiddels is een groot aantal van jullie weer veilig teruggekeerd van vakantie. Velen 
hebben wederom de fiets meegenomen naar verre oorden. Voor de thuisblijvers 
bleek het weer in Nederland teleurstellend. Desalniettemin was het Heezer Fiets 
Weekend toch weer een geslaagd evenement met een redelijk goede opkomst. 
Verderop een kort verslag van het HFW. 

In de eerste helft van 2011 is het ledenaantal van Tourclub  Heeze explosief 
gegroeid: maar liefst 16 nieuwe leden werden voor de vakantie ingeschreven! En 
ook na de vakantie blijken zich weer enkele nieuwe leden te hebben aangemeld. In 
deze editie van de Toerflits stelt een aantal van deze nieuwe leden zich aan jullie 
voor. Mensen met allemaal een heel uiteenlopende achtergrond, maar met één 
gemeenschappelijke interesse: het zoeken naar een sportieve uitdaging op  twee 
wielen. De grote belangstelling voor Tourclub  Heeze laat zien dat we hierin als 
vereniging veel te bieden hebben. Meer leden en daarmee een grotere opkomst op 
de zondagochtend roepen ook nieuwe uitdagingen op: hoe organiseren we onze 
ritten dusdanig dat iedereen op  een veilige manier aan zijn/haar trekken komt? Het 
bestuur zal hierover het hoofd moeten buigen, maar gezien het enthousiasme van 
bestaande en nieuwe leden doen we dat met plezier!

Verder vinden jullie in deze Toerflits een verslag van het Clubweekend 2011 in 
Anhee (B) en een aankondiging van het Clubweekend 2012. 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier en een fijne tweede helft van het 
wielerseizoen!

De Redactie
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Verslag van de Algemene Vergadering dd. 25 feb. 2011
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet 
alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen van het bestuur
Allereerst wordt de nieuwe taakverdeling in het bestuur 
toegelicht. Joost Snoeijen volgt Rob  Geilleit op  als 
penningmeester. Monique Kupers neemt de coördinatie 
over de Gazelles over van Leny Thijs. Wim Camp, 
Stephan Eltink en Joost vd Heuvel continueren hun 
bestuurstaken als respectievelijk voorzitter, secretaris en 
coördinator Giants (Plus).

De voorzitter geeft vervolgens een korte inleiding op  de 
resultaten van de ledenenquête, die later door Joost 
Snoeijen uitvoeriger zal worden toegelicht. 

Oud-bestuursleden Rob  Geilleit en Leny Thijs worden 
door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun trouwe dienst 
en nemen met een luid applaus afscheid als bestuurslid.

3. Verslag ALV 5 november 2010
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder 
verdere opmerkingen goedgekeurd.

4. Ledenenquete / volgwagen
Joost Snoeijen geeft een presentatie over de resultaten 
van de ledenenquête. De presentatie zal separaat aan de 
leden worden toegestuurd. De resultaten zullen in de 
diverse commissies worden meegenomen in het 
komende seizoen. Op  verzoek van de leden zal er 
bijvoorbeeld geen zomerstop meer zijn in het 
rittenprogramma. 

Hoe verder te gaan met de volgwagen blijkt een lastig 
thema, wat de nodige discussie oproept. 

Karel Bogaart: aanhanger en reservewielen zijn een 
investering, die we niet moeten weggooien. Desnoods 
selectief inzetten bij bepaalde ritten indien er 
onvoldoende vrijwilligers zijn. De schijnbaar beperkte 
behoefte aan EHBO is een versluierd resultaat, omdat de 
respondenten weten dat de EHBO ondersteuning wordt 
beëindigd. 

Paul vd Mortel: misschien zoeken naar alternatieve 
vrijwilligers, bijv via de vrijwilligerscentrale? Een 
alternatieve invulling is wellicht om zonder kar, maar met 
reservewielen in de auto te volgen.
Gerard Dierick: zeker nu we met twee groepen rijden, kan 
het toch niet de bedoeling zijn om met de hele groep stil te 
staan, als er iemand lekt rijdt?

Ad v Asten: het verdient aanbeveling om met 2 mensen te 
rijden: een chauffeur en een navigator

Jac Zwart: kunnen we eventueel een andere plek voor de 
aanhangwagen zoeken ?

Stephan Eltink: oproep aan leden, om zich alsnog als 
vrijwilliger chauffeur aan te melden. Als je prijs stelt op het 
inzetten van een volgwagen, dien je ook bereid te zijn om 
een keer als volgwagen te fungeren. 

5. Financiële zaken 2010 / 2011
Het financieel resultaat over 2010 bedraagt -2127.30 
euro. Dit is iets slechter dan verwacht en komt door een 
tegenvallend resultaat van het HFW en iets hogere kosten 
t.g.v. bijfinanciering van de clubkleding. De meeste 
kostenposten waren wel netjes in lijn met het budget. Voor 
2011 zullen de opbrengsten van het HFW iets 
conservatiever worden gebudgetteerd. 

Jac Zwart: is er geen alternatief voor de huidige 
Rabobank sponsoring? Er bestaat het ʻSteuntje in de rugʼ 
initiatief, waarbij bij voldoende stemmen 500-1000 euro 
sponsoring kan worden gewonnen.

Monique Dierick: we hadden door bemanning van de 
garderobe van de Kraaievangers tijdens Carnaval 1250 
euro kunnen verdienen, maar er waren onvoldoende 
vrijwilligers.

In de balans per 31.12.2010 zijn de sponsorbijdragen 
verrekend. Een aantal reserve kledingsets ligt klaar en 
staat op  de balans. Het eigen vermogen is door het 
negatieve resultaat over 2010 iets omlaag gegaan, maar 
is zeker niet zorgwekkend. 

De kascontrole commissie (Karel Bogaart en Floris-Jan 
Hekker) heeft de financiële administratie geïnspecteerd. 
Volgens de heren was er een goed overzicht, alles zat 
goed in elkaar en klopte helemaal. Hiermee is de 
penningmeester dan ook decharge verleend. De nieuwe 
kascontrole commissie bestaat uit Hans van Bree en 
Floris-Jan Hekker (een reserve kandidaat moet nog 
worden gezocht). 

Vervolgens wordt de begroting over 2011 gepresenteerd. 
De vergadering stemt in met algemene stemmen met een 
verhoging van de contributie van 5 euro. De begroting 
omvat een klein begrotingstekort t.g.v gebudgetteerde 
kosten voor ons jubileum. De begroting voor 2011 wordt 
door de vergadering goedgekeurd.

Gerard Dierick: heeft het NTFU lidmaatschap nog wel 
zin? Dit zal door het bestuur worden geëvalueerd, 
voorlopig blijven we echter gewoon lid van de NTFU. 
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6. Jaarverslag 2010
Het Jaarverslag over 2010 wordt door de vergadering 
zonder verder opmerkingen goedgekeurd.

7. Stand van zaken in de commissies
Commissie Toertochten (Giants, -Plus)
Vrijwilligers voor het voorrijden van tochten wordt verzocht 
zich te melden bij Theo Thijs. Op  de nieuwe website komt 
straks een ledengedeelte waarin Giants en Giants Plus 
separaat kunnen opgeven voor deelname aan 
zaterdagtochten; hopelijk komt dit het aantal deelnemers 
ten goede.

Commissie Gazelles
De Gazelles zullen wel een korte zomerstop  in het 
programma hebben, verder zijn er geen bijzonderheden.

Commissie Heezer Fiets Weekend
Leny zal Wim bijstaan bij de organisatie van de 24e editie 
in 2011. Er zal getracht worden meer sponsorgelden 
d.m.v. advertenties binnen te halen. 

Commissie PR
Er wordt doorgewerkt aan de Toerflits c.q. Nieuwsflits, 
externe PR en website.

Overige activiteiten
De GPS avond was met 20 deelnemers een geslaagde 
avond. Er staat nog op  het programma een avond over 
Trainingsleer door Hans Strijbosch en in het najaar een 
Onderhoudsclinic.

8. NTFU verzekeringen
Stephan Eltink geeft een beknopte presentatie van de 
NTFU Fietsverzekeringen. Deze zal aan de leden worden 
rondgestuurd. Het bestuur stelt zich ten doel de voor- en 
nadelen van het NTFU lidmaatschap te evalueren en in 
de Najaarsvergadering te rapporteren. 

Theo Thijs: is separaat bijverzekerd voor schade en 
diefstal tegen gunstigere condities dan bij de NFTU. 

Pieter Groenveld: het is interessant om ook te kijken naar 
de rechtsbijstand verzekering vanuit de NTFU. 

9. Jubileum
Het bestuur doet een oproep  aan de leden voor enkele 
vrijwilligers om mede een jubileumactiviteit te organiseren. 

10. Clubweekend
Mat Cremers geeft een korte toelichting op  het 
clubweekend in 2011 in Anhee (België). Er is wederom 
een mooi hotel gevonden, met voldoende faciliteiten 
(zwembad, sauna). In de buurt zijn meer dan voldoende 
mooie en uitdagende routes te fietsen. Ook zijn langs de 
Maas enkele vlakkere tochten te fietsen. De inschrijving 

is geopend, voor eind maart moet het definitieve aantal 
deelnemers worden doorgegeven. 

11. 2e TC Heeze Fietsweek 2011
Stephan Eltink geeft een presentatie over de 2e 
Fietsweek en onthult de bestemming: Die (Frankrijk). 
Deelnemers kunnen gaan genieten van prachtige 
fietstochten door het middelgebergte van het 
natuurgebied de Vercors en de Drôme. Inschrijving is 
geopend. 

12. Rondvraag
Enkele leden van Tourclub  Heeze zullen dit jaar gaan 
deelnemen aan Alpe dʼHuzes. De voorzitter roept de 
leden van harte op  om deze geweldige actie te 
ondersteunen.

Tourclub  Heeze zal wederom acte de presence geven 
tijdens Heeze luidt de lente in; e.e.a wordt op  dit moment 
verder vormgegeven.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40, waarna de 
leden de NTFU papieren kunnen afhalen. 

Stephan Eltink

14.
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Verslag Alpe dʼHuzes 2011
Op  donderdag 9 juni 2011 was het eindelijk zover: Alpe 
dʼHuzes 2011 ging van start. Maanden lang hadden we er 
voor getraind en naartoe geleefd. Nooit eerder trainde ik 
zo intensief en gericht voor een sportieve uitdaging. Nu 
moest alles uit de kast om te proberen zes keer op  één 
dag Alpe dʼHuez te beklimmen. Om 4.30 ʼs ochtends ging 
ik samen met ruim 4300 andere deelnemers in het 
donker van start: het was begonnen!

In oktober 2010 vertelde ik aan collegaʼs over onze 
mislukte plannen om als Tourclub Heeze met een 
team deel te nemen aan Alpe dʼHuzes. Collegaʼs 
Paul, kankerpatiënt en net klaar met vier chemo-
kuren, en Joep reageerden enthousiast: wij gaan als 
SABIC team meedoen in 2011! Uiteindelijk hebben 
we een team van zes collegaʼs samengesteld, 
allemaal serieuze fietsers en allemaal op een of 
andere manier betrokken bij de ziekte kanker. Naast 
het trainen begonnen we met de fondsenwerving. 
Een hele klus om te proberen 30.000 euro bij elkaar 
te krijgen en in het begin leek het erop dat we dit 
nooit gingen halen… 

Tijdens de deelnemersbijeenkomsten werden we bij 
de strot gegrepen door de intensiteit van Alpe 
dʼHuzes. Uiteraard is er de sportieve uitdaging om 
zo vaak mogelijk die berg op te fietsen. Maar 
uiteindelijk gaat het om kanker de wereld uit te 
helpen. De persoonlijke verhalen van vele 
deelnemers en de sfeer tijdens de bijeenkomsten – 
zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de week in 
Frankrijk – maakten een onvergetelijke indruk op 
ieder van ons. Alpe dʼHuzes roept verschillende 
emoties op: verdriet om de dierbaren, die je verloren 
bent of die kanker hebben, maar ook hoop en 
inspiratie. Omdat mensen, die echt op de rand van 
de afgrond staan, laten zien dat je nooit moet 
opgeven en je met wilskracht veel meer kunt 
bereiken dan je ooit voor mogelijk had gehouden! Na 
de laatste inspiratie bijeenkomst de dag voor Alpe 
dʼHuzes had ik het gevoel dat ik de berg wel 10 keer 
op zou kunnen rijden, zoveel energie maakt het in je 
los. 

De eerste beklimming was een magische ervaring. Dicht 
opeen rijdend in het donker zagen we na enkele bochten 
vanuit het dal een kilometers lang lint van lichtjes. In stilte 
en in het donker voelde je een enorme verbintenis: 
allemaal daar voor hetzelfde doel. Dat was ook het 
moment, waarop  alle spanning van je afviel; nu ging het 
alleen nog maar tussen jou en de berg. Bij de start, maar 
ook op de berg stonden in alle vroegte al heel veel 
toeschouwers ons aan te moedigen. Uiteindelijk bleken er 

die dag ruim 20.000 toeschouwers te zijn, die iedereen 
aanmoedigden en naar boven schreeuwden. Dat gevoel 
moet je meegemaakt hebben: je waande je soms echt in 
de kopgroep van een heuse Touretappe!

Boven op  de berg was het erg koud en moest extra 
kleding worden aangetrokken voor de afdaling. Omdat we 
in rustig tempo hadden geklommen, voelden de benen 
nog als nieuw. Dat bleek toch niet helemaal correct, want 
na een ijskoude afdaling voelde de tweede beklimming al 
een stuk zwaarder dan de eerste. Samen met ploegmaten 
Jan en Erik beklom ik opnieuw in gestaag tempo de berg. 
Sommige renners bleken toch minder goed voorbereid en 
reden in de ijzige kou met blote armen en benen naar 
boven! Ook waren er behoorlijk wat renners, die zichzelf 
een plezier hadden kunnen doen door een triple aan te 
schaffen. Zeker als je de hele dag een steile berg wil 
beklimmen, is het rijden met een klein verzet en hoog 
beentempo aan te raden!

Uiteindelijk gingen de tweede en derde beklimming 
soepeltjes, ofschoon het iedere keer hard werken blijft om 
de Alpe te bedwingen: de stijgingspercentages komen 
niet onder de 8% (behalve in de 21 bochten dan). Om 11 
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uur ʼs ochtends hadden Jan, Erik en ik de eerste drie 
beklimmingen erop  zitten. Behoorlijk vermoeid gingen we 
opwarmen en koffie drinken in het Palais des Sports op 
Alpe dʼHuez. Daar werd de live radiouitzending van Radio 
2 verzorgd en na een tijdje kregen we er weer zin in, 
ofschoon de benen wel stijf aanvoelden. De vierde en 
vijfde beklimmingen gingen loodzwaar worden, was ons 
verteld. Dan ging je helemaal kapot en moest je motivatie 
gaan zoeken door te denken aan diegenen, voor wie je 
het deed, om verder te kunnen. Hoe zou dat voelen?

Inmiddels was het in het dal wat opgewarmd en konden 
we zonder jack aan de vierde beklimming beginnen. En 
ofschoon de benen steeds wat meer vermoeid 
aanvoelden, ging het eigenlijk net zo vlot als de eerste 
drie keer. Na de eerste heel steile kilometers, die iedere 
keer weer pijn deden, kwam ik in een goede flow en 
voerde het tempo wat verder op. Als je lichamelijk goed 
getraind bent (en dat was ik toch wel redelijk ;-)), bepaalt 
je moraal eigenlijk voor een groot deel hoe hard je gaat. 
In het begin waren we toch nog wat onzeker en 
voorzichtig en reden we op  reserve. Tijdens de vierde en 
vijfde klim wist ik dat ik het ging halen zonder echt dood 
te gaan en samen met de aanmoedigingen van alle 
toeschouwers zorgt dat ervoor dat je simpelweg een of 
twee kilometer per uur harder gaat. Inmiddels ging bij 
veel van de minder getrainde deelnemers volledig het 
licht uit en haalden we iedere beklimming honderden 
renners in. Zelf kon ik nauwelijks geloven dat ik relatief 
gemakkelijk en in een fors tempo aan de vijfde 
beklimming van Alpe dʼHuez bezig was en zelfs mijn 
teamgenoten achter me liet. Boven op de berg werd het 
steeds drukker en in het dorp  en bij de finish werden we 
als renners onthaald als ware Tourhelden tussen de TV 
cameraʼs en radioverslaggevers. Nadat ook Jan en Erik 
boven waren, zijn we samen afgedaald voor de grote 
finale: de zesde beklimming!

We hadden afgesproken dat we de zesde klim als toerist 
zouden rijden: onderweg stoppen bij al die toeschouwers 
om sfeer te proeven en fotoʼs te nemen. En om onze 
supporters te bedanken voor hun steun gedurende die 
fantastische dag. Onderweg stonden bandjes te spelen 

en in de Nederlandse bocht (bocht 7) was het compleet 
carnaval. Maar evenzo indrukwekkend was de stoet van 
renners, die echt zwaar afziend, zich een weg naar boven 
worstelde. In iedere bocht zaten tientallen renners uit te 
rusten, sommigen zo dood als een pier. Veel renners 
werden naar boven geduwd door ploegmaten, een 
prachtig gebaar dat echt past bij Alpe dʼHuzes. 
Uiteindelijk voelde ik me bijna schuldig dat ik er nog 
relatief fris bij zat… Ook indrukwekkend was de runners 
groep: mensen die na vijf of zes beklimmingen op de fiets 
nog een laatste keer omhoog rennen. Respect!!

Na anderhalf uur kwam het moment waar ik ruim een half 
jaar naartoe had geleefd en me echt honderden keren 
had proberen in te beelden hoe dat zou voelen: voor de 
zesde en laatste keer over de finish. Nou, dat voelt echt 
fantastisch!! Enorme blijdschap, trots, opluchting, tranen 
met tuiten, alles door elkaar. En ook een stuk ongeloof, 
dat het nu echt gelukt is. Zes keer Alpe dʼHuez op  één 
dag. In die onvoorstelbare ambiance samen met 25.000 
Nederlanders, die allemaal hetzelfde doel nastreven: 
door hun sportieve grenzen te verleggen laten zien dat 
ook kanker veel sneller kan worden gestopt dan we 
denken. Als we er maar voor gaan: opgeven is geen optie!

Uiteindelijk was Alpe dʼHuzes een groot succes voor 
team SABIC. We hebben de berg in totaal 32 keer 
beklommen (6 keer meer dan gepland) en hebben bijna 
34.000 euro ingezameld. In totaal gaat de aktie Alpe 
dʼHuzes de gehoopte opbrengst van 20 miljoen euro dik 
overschrijden. 

Ik wil graag alle leden van Tourclub Heeze heel 
hartelijk bedanken voor hun morele en financiële 
steun bij mijn deelname aan Alpe dʼHuzes. Bedankt 
ook voor de vele trainingskilometers die we samen 
mochten maken. Alpe dʼHuzes 2011 was een 
onvergetelijke ervaring! 

Stephan Eltink
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Terugblik op het Clubweekend 2011 in Anhee
Mijn meest frappante zaken van ons clubweekend dit jaar 
waar ik op  terug wil kijken waren het grote gemis van een 
terras bij het hotel, de regen op  zondagmorgen en de 
leukste La Montagne de la Croix in Dinant.

Om met de laatste maar te beginnen. Voor de annalen: 
Het stijgingspercentage was gemiddeld 9,9% over 1,5 
km, maar de eerste 600 m. van het straatje komt op 
gemiddeld 16% uit, waarbij zelfs 100 meter dik boven de 
20% kwam. Van de 15 mensen die startten met de fiets 
heb  ik 4 mensen fietsend bovenaan zien komen. Ik ben 
een ervaring rijker geworden omdat ik altijd een spreuk 
van Theo in gedachten hou: “Als je kunt lopen, kun je ook 
fietsen”. Zelf heb ik die uitspraak al meerdere keren langs 
me neergelegd (meestal als mij hartslag tegen de 180 
aan zat), maar nu heb  ik mensen voor het eerst zien 
lopen, die ik nog nooit wandelend met een fiets heb 
gezien. Uiteraard zal dit te maken hebben gehad met de 
tweede zaak, het regende die morgen heel lang, 
waardoor we ons vertrek al moesten uitstellen en 
waardoor de gemasseerde en ingesmeerde kuiten alweer 
strak waren geworden. En daarbij ook nog direct deze 
beklimming na ca. 7km in Dinant en je hebt de logische 
(?) verklaring voor het wandelen.

Dan de eerste, het gemis van een terras direct bij het 
hotel. Toen Huub  en ik het hotel bezochten hebben we 
geen moment eraan gedacht dat de ruimschoots 
voorhanden terrassen bij het hotel gesloten zouden zijn 

en dat we voor een drankje alleen het terras aan de 
overkant zouden kunnen benutten. Daarbij ook nog de 
zeer onvriendelijke behandeling op de late vrijdagmiddag, 
waarbij we weggebonjourd werden,omdat er diners 
geserveerd moesten worden, en dat nadat we eerder al 
verzocht werden iets stiller te zijn voor de overige gasten, 
tja dan houdt het niet over. 

Tja het weer. Het vertrek op zondagmorgen werd steeds 
maar weer uitgesteld en velen zagen vanwege de 
vooruitzichten helemaal af van vertrek. Uiteindelijk bleven 
nog een man of 15 over die het toch aandurfden. De 
mensen die achterbleven zagen het in enkele gevallen 
niet zitten om te wachten tot eenieder weer binnen was, 
met als gevolg dat  groepen die samen aangereisd waren 
ook maar besloten om eerder naar huis te vertrekken. 
Jammer maar begrijpelijk. De achterblijvers werden laat in 
de middag verrast met een koud buffet, wat nu zeer 
rijkelijk werd gezien het lagere aantal deelnemers.

Maar voor de rest denk ik dat we weer een goed 
weekend hebben gehad. Wat ik geleerd heb is dat we 
toch naar een terras direct bij het hotel moeten blijven 
uitkijken, want drank na een inspannende fietstocht is 
toch van groot belang. Voor het volgend jaar hebben we 
ons daarvan verzekerd. Nu nog beter weer….

Mat Cremers
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Aankondiging Clubweekend 2012 van 1-3 juni
Op  3 juli hebben we een optie genomen op  25 kamers in het Stadtwaldhotel (Am Gillenbach 12) in Trier van 1-3 juni, het 
weekend na Pinksteren. Na een uitgebreide rondleiding van de manager door het hotel hoefden wij ons niet meer te 
bedenken:

" de prijs (109 euro p.p. voor 2 nachten halfpension), waar misschien nog wel iets vanaf gaat,

" de ligging (1 km buiten Trier,dus geen stadsdrukte voor de deur),

" het grote terras (gelukkig weer een eigen terras met bediening),

" op Zoover een beoordeling van 8,8 van vorige gasten.

" het enthousiasme van de manager.

Tegen de tijd dat wij er zijn is een fors gedeelte van het hotel gerenoveerd (tegen 1 april oplevering) waardoor we ook 
gebruik kunnen maken van de nieuwe “comfort”-kamers. We hebben deze keer geen sauna of zwembad in het hotel. We 
kregen al mogelijkheden voor fietsroutes mee (nu wel een heel rondje van 50km door 5 rivierdalen, met slechts één 
beklimming in Bitburg (hoogteverschil 200m), om van het ene naar het ander dal in te komen), waardoor we ook weer 
voor de iets ouderen onder ons al één mooie route hebben liggen). Voor de wandelaars de directe omgeving van Trier met 
zijn wijngaarden, maar ook de cultuur in het stadscentrum met 7 Unesco werelderfgoederen is een optie.

In de najaars-ALV wil ik ongeveer weten hoeveel mensen meegaan, zodat we op  dat moment het aantal kamers naar 
boven of beneden kunnen bijstellen. Dus voor de mensen die nu al denken mee te gaan reserveer dit weekend in je 
agenda.

Mat Cremers / Huub Maas
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Verslag van het Heezer Fiets Weekend 2011
Op  5, 6 en 7 augustus hebben we als Tourclub Heeze 
alweer voor de 24e keer het Heezer Fiets Weekend 
georganiseerd. Gedurende drie dagen stonden in de 
mooie omgeving van Heeze routes van 25, 40 en 60 
kilometer uitgezet.

Omdat we veel nieuwe leden hebben even wat uitleg:

Het Heezer Fiets Weekend richt zich op  de rustige 
recreatieve fietser (geen race fiets, wel steeds meer 
elektra). Voor Tourclub  Heeze is het een manier om ons 
bekend te maken in Heeze (en omgeving) en om wat 
inkomsten te genereren. Daarmee kunnen we de kosten 
voor onze kleding wat lager houden en blijft ook de 
contributie laag.

Maar het is daarnaast ook veel werk.  Ger Peeters is al 
jaren verantwoordelijk voor de routes en begint daar al 
vroeg in het jaar mee. Eerst via de moderne hulpmiddelen 
maar uiteindelijk gewoon nafietsen (meerdere keren). Aan 
de routes worden hoge eisen gesteld: geschikt voor de 
oudere deelnemer, afwisselend, veilig, met voldoende 
rustmogelijkheden etc. Elk jaar maakt hij voor de zondag 
een nieuwe rit (zaterdag en vrijdag zijn ritten van vorig jaar 
en het jaar daarvoor). Dit jaar ging de zondag rit naar 
Geldrop, Mierlo en Nuenen. Gezien de reacties was hij er 
weer in geslaagd om een aantal fraaie stukken weg te 
vinden.

De rest van de voorbereiding verloopt volgens een 
draaiboek dat Jos van Horrik al weer bijna 20 jaar geleden 
heeft opgesteld. Daar hoort bij het regelen van de 
publiciteit, vergunningen, plaatsen van de borden, EHBO 
regelen , controle posten afspreken etc. Dat doe ik samen 
met een commissie waar  naast Ger ook  Adriaan van 
Eert, Piet Philipsen en  Leny Thijs in zitten.

Voor het echte werk hebben we heel wat meer mensen 
nodig. Dit jaar hebben zoʼn 20 leden (en 3 echtgenotes 
niet te vergeten) meegewerkt om van het Heezer Fiets 
Weekend een succes te maken. Daarnaast 6 EHBO-ers 
en het kantine personeel op ʼt Lambrek. 

We starten op  donderdagmiddag met het plaatsen van de 
pijlen. Elke route zien we drie keer: uitzetten, ʼs ochtends 
controleren en weer ophalen natuurlijk). Gerrit, Jac, 
Karel, Jan, Jos, Wim en Wil hebben samen heel wat 
kilometers gemaakt tijdens het Heezer Fiets Weekend. 
Jammer genoeg tellen deze niet mee voor het 
klassement… Ik schat dat Gerrit rond de 500 kilometer 
heeft gereden.

Op  ̓ t Lambrek zit een ervaren ploeg voor de inschrijving. 
Mat, Leny, Marian en Cis verzorgen dat, ik heb  daar geen 
omkijken naar. Geduldig uitleggen dat eerst een 
inschrijfkaartje moet worden ingevuld, afrekenen, 

vlaggetje niet vergeten. Ger verwerkt alle inschrijvingen 
zodat we volgend jaar de mailing weer kunnen verzorgen.

Adriaan en Maria staan al jaren op  de eerste controle 
post, schenken daar een glaasje limonade en delen een 
Mars uit (met dank aan Leny). Mooie kraam, maar wel 
elke dag op een ander plaats weer opbouwen en 
afbreken.

Ergens halverwege de 40 kilometer is in een café een 
stempelpost ingericht. Mariet, Diny, Cis, Gertie, Annie en 
Rieky zijn daar onze charmante gastvrouwen. Ze maken 
een praatje, luisteren naar eventuele klachten (komt 
zelden voor) en kijken of alles goed verloopt op  de 
stempelpost. 

Hans is de bezemwagen, materiaalman en chauffeur voor 
de EHBO. Waar mogelijk haalt hij ook de nodige pijlen op. 
Ook dit jaar was er weer werk aan fietsen uit de vorige 
eeuw maar gelukkig geen ongelukken.

En dan maar hopen dat het weer meewerkt. Dit jaar viel 
dat best wel mee. De regen viel ʼs nachts en daarom 
kwamen de vaste deelnemers en heel wat nieuwe ook. 
Op vrijdag en zaterdag 350 en op zondag ruim 400. 

De sfeer tijdens het fietsweekend was zoals altijd goed. 
Veel mensen hebben plezier met wat we aanbieden en 
daardoor is het voor de vrijwilligers van de tourclub  en de 
EHBO ook leuk om mee te werken. 

Problemen waren er nauwelijks. Hoewel: het werd even 
spannend toen een vrachtauto bij de hut van Mie Pils het 
viaduct ramde. Dat was even aanpoten om een omleiding 
te maken, maar ook dat lukte met wat hulp  van 
deelnemers. 

Volgend jaar gaan we in het eerste weekend van 
augustus voor de 25 keer het Heezer Fiets Weekend 
organiseren. Dan hebben we meer hulp  nodig, en hoop ik 
naast de vaste ploeg ook een beroep  op  de nieuwe leden 
te kunnen doen.

Wim Camp

Coördinator Heezer Fiets Weekend.
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Geurt te Biesebeek

Hoewel ik in de Achterhoek geboren ben, woon ik sinds 1 
januari 1980 in Heeze. Nadat ik mijn politieopleiding 
voltooid had,  kreeg ik Heeze als mijn standplaats 
toegewezen, met de bedoeling om na vier jaar terug te 
keren naar de Achterhoek. Echter, nadat ik mijn vriendin, 
thans mijn echtgenote Annemieke van Hoof leerde 
kennen, kon ik dit voornemen laten varen, zodat ik 
inmiddels ruim 30 jaar in Heeze woon; inmiddels 50 jaar 
oud, gelukkig getrouwd en vader  van een tweetal zonen, 
Ruud en Bob. Tot 1993 ben ik in Heeze werkzaam  
geweest bij de Rijkspolitie.  Tijdens de reorganisatie, in 
1993, en na het afronden van mijn rechtenstudie, heb ik 
afscheid genomen van dit Korps en ben ik als advocaat 
gaan werken op het kantoor van Aben & Slag Advocaten 
te Budel  (www.abenslag.nl) , dat ook een vestiging in 
Weert heeft. Sinds 2000 ben ik (inmiddels de oudste) 
mede-vennoot van dit kantoor, waarbij momenteel 17 
advocaten, overwegend in de ondernemersgerichte 
praktijk, werkzaam zijn.  Een gedeelte van deze 
advocaten, waaronder ikzelf, is gespecialiseerd in het 

faillissementsrecht.  Op het moment van schrijven wikkel 
ik o.a. de faillissementen af van het Land van Ooit, Go 
Energy B.V. (één van de eerste energiemaatschappijen 
die in Nederland failliet gegaan is), AAC Cosmos B.V, 
Groen Invest Nederland (GIN) B.V. en Easy Life 
Investments B.V. Hoewel ik een drukke job  heb, probeer 
ik veel te sporten, waaronder het fietsen. Vorig jaar heb  ik 
mijn oude racefiets, die vanwege de kleine kinderen de 
laatste jaren niet meer gebruikt was, ingeruild voor een 
nieuwe racefiets en heb ik recent, tijdens mijn vakantie in 
de Ardèche (Frankrijk), weer menig uur op  de fiets 
gezeten. Nu de kinderen mijn aandacht minder nodig 
hebben dan voorheen, probeer ik op  de fiets weer 
voldoende kilometers te maken. Ook  ben ik om een 
aantal redenen lid geworden van de Tourclub. Eén van de 
redenen is het sociale aspect, een andere reden is dat ik 
nu op voor mij onbekende plaatsen kom.

Jan Brussé
Mijn naam is Jan Brussé , geboren 17-05-1949 te 
Valkenswaard (Dommelen) en sinds 1972 woonachtig  te 
Heeze.  Ik ben getrouwd met Francy en wij hebben 
samen twee kinderen Niels en Christel. Mijn werkzame 
periode (ruim 40 jaar) heb  ik doorgebracht bij Philips op 
de administratie, waarvan de laatste jaren in Amsterdam. 
Dit laatste heeft mij doen besluiten om van een 
prepensioenregeling gebruik te maken en van mijn vrije 
tijd te gaan genieten. Door deze vrije tijd ben ik me meer 

Nieuwe leden stellen zich voor

http://www.abenslag.nl/
http://www.abenslag.nl/
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bezig gaan houden met wielrennen. Voorheen werd  mijn 
actieve sportleven beheerst door voetbal, eerst bij De 
Valk en later bij Heeze. Met diverse clubleden heb  ik 
gespeeld o.a. met Theo Thijs in Heeze 3,  met Ad van 
Asten in de zaal, met Tonnie van Geel bij de veteranen 
en met Hans Galema via diverse elftallen tot aan in het 
veteranenteam. 

Sinds ruim twee jaar fiets ik vrij frequent met in het jaar 
2010 in totaal 9901 kilometer en tot nu in 2011 zit ik aan 
de ruim 7000 kilometer. Na diverse gesprekjes met o.a. 
Rob  ,Theo en Ad  ( tot aan kreten van “hij durft nie”)heb ik 
me met ingang van 01.07.2011 aangemeld. Heb nu spijt 
dat ik niet eerder ben begonnen met fietsen, want je hebt 
wel een achterstand op leeftijdgenoten die wel al langer 
fietsen. Maar het is leuk om mee te doen met een groep 
zowel op  woensdag als op  zondag. Heb  diverse ritten 
gefietst met de Gazelles en gemend op  woensdag en 
slechts tot nu toe twee ritten (95 en 100km) bij de Giants 
omdat door het slechte weer er twee zijn uitgevallen.

Mijn verdere hobbyʼs zijn nog steeds voetbal (kijken), 
tuinieren, golf, muziek en vakanties met een lekker glas 
rosé (zie foto).

Elle Dekker

48. Dat is niet de snelheid die ik per uur haal, maar het 
aantal jaartjes dat ik al op  dit aardbolletje rondfiets. Na 
een paar jaar geleden in de Ardennen een keer een 

mountain bike  rit te hebben gemaakt, was ik aan het 
sportief fietsen verkocht. Veel kilometers verder, kreeg ik 
steeds meer zin in het fietsen in een groep. En dus was 
de Tourclub  in Heeze een logische keuze. Het bevalt met 
uitstekend. Na een korte gewenningsperiode, draai ik nu 
graag voorin mijn tourtje.

Naast fietsen mag ik graag wandelen en geniet ik van 
feestjes en gezellig buurten. Lekker thuis een hapje eten 
is ook een van de dingen waar ik blij van wordt. Ik werk 
mee in het bedrijf van mijn man, een fervent mountain 
biker. Onze twee dochters leren er driftig op  los en samen 
hebben we het erg gezellig. Een van onze jaarlijkse 
hoogtepunten is het samen op  skivakantie gaan. Sportief 
buiten, net als met de Tourclub.

Pascalle Dekker

Hoi fietsfanaten, ik wil me graag even aan jullie 
voorstellen. Ik ben in juni lid geworden van de toerclub, 
maar ik heb  natuurlijk nog niet iedereen gezien of 
gesproken. Dus bij deze een korte introductie. Mijn naam 
is Pascalle Dekker, 21 lentes jong, geboren en getogen in 
Heeze. Sinds kort woon ik samen met Frank de Jong, we 
hebben een leuk huisje in Heeze. Ook ben ik de dochter 
van Elle Dekker. Dankzij haar ben ik tijdens de ladyʼs day 
in contact gekomen met de toerclub. Ik vond het zo leuk 
dat ik sinds die dag steeds mee heb gefietst.

Op  dit moment studeer ik Biologie aan de universiteit van 
Utrecht en zit nu in mijn derde jaar.  Mijn ambitie is om 
onderzoekster te worden in het hersenonderzoek. Ik heb 
nog een hele weg te gaan, maar ga het wel proberen. 
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Naast mijn studie werk ik als huishoudelijke hulp bij de 
Zuidzorg. Het is erg dankbaar werk, de mensen zijn altijd 
erg blij als je ze weer hebt kunnen helpen. 

Naast fietsen ga ik graag paardrijden. Ik ben op  mijn 6de 
begonnen en heb ook dressuurwedstrijden gereden. Maar 
op dit moment rij ik alleen nog maar buitenritten met 
vriendinnen. Ook ik speel in de tafeltenniscompetitie met 
een dames-team. In de winter ga ik ook graag op  vakantie 
naar de Alpen of Dolomieten om te snowboarden. En mijn 
laatste hobby is motorrijden. Sinds 2 jaar heb  ik mijn 
rijbewijs en ik ga graag op  de motor weekendjes weg met  
Frank en zijn ouders.  

Mijn doel met fietsen is op  korte termijn mee te kunnen 
fietsen met de mannen. En op  lange termijn zou ik graag 
een keer mee willen kunnen doen aan een lange 
afstandsrit zoals Diekirch-Valkenswaard. En uiteindelijk 
wil ik het fietsen een keer willen gebruiken voor een goed 
doel, bv. Alp dʼHuzes.

Frank de Jong

Beste fietsers, ik ben Frank de Jong, 24 jaar en woon 
sinds een half jaar samen met Pascalle Dekker. Vorig jaar 
ben ik afgestudeerd aan Avans hogeschool in Den 
Bosch. Hier volgde ik de opleiding Industriële 
Automatisering, vanaf dat moment werk ik als Control 
Engineer. Ik automatiseer van allerlei processen; 
Productie- en inpaklijnen (dozen verschuiven), 
Waterzuiveringen, olie & gas industrie, chemische 
industrie enz. 

Naast fietsen speel ik ook graag een potje tafeltennis, vind 
ik het fijn om de bergen in te trekken (te voet en op de 
fiets) en rijd ik graag motor. Wanneer het winter wordt en 
al deze sporten niet meer kunnen worden uitgeoefend ga 
ik het liefst snowboarden. 

Naast fietsen op  de vlakke weg vind ik het heerlijk om in 
de bergen te trappen. Daarom wil ik meer dag tochten in 
Zuid-Limburg en de Ardennen gaan maken.

Harrie Mennen

Mijn naam is Harry Mennen, 43 jaar oud, woon in Heeze 
en ben getrouwd met Antonet. Wij hebben twee kinderen 
Justin 13 en Lindsey 9. Ik ben dit jaar voor het eerst bij de 
tour club  Heeze, na lang aandringen van Rob  Verhees 
ben ik er dan toch bij gegaan. Ik heb  vanaf mijn vierde 
jaar altijd gevoetbald, maar zoʼn drie jaar geleden 
scheurde ik met een potje zaalvoetbal mijn kruisbanden 
af in mijn linkerknie. Einde van mijn voetbal carrière dus, 
en volgens de arts zat er nog maar een ding op  en dat 
was fietsen. Dat ben ik dus maar gaan doen samen met 
mijn maat Jos en moet zeggen ik had de smaak zo te 
pakken. Ik dacht ga het voor de lol doen, maar snel kwam 
ik er achter dat ik ook hier best fanatiek in was. In het 
begin bij de tour club  in de tweede groep, maar al snel 
ben ik mee gegaan met de snelle groep. Ik vind het heel 
gezellig bij de tour club  en zo leer je ook weer eens wat 
andere mensen kennen. En gaande weg het seizoen zijn 
er steeds meer renners bij gekomen, veelal bekende en 
dat maakt het alleen maar leuker.

Op  het moment van dit schrijven is het een paar uur voor 
vertrek naar Diekirch, alwaar ik de tocht Diekirch-
Valkenswaard ga fietsen. Een hele uitdaging voor mij, 
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gezien ik pas een jaar fiets, maar hoop  toch genoeg 
trainingsarbeid te hebben verricht. Verder ben ik nog 
steeds actief bij RKSV Heeze, ik ben daar Technisch 
Coördinator en trainer van de C 1, waar mijn zoon in 
speelt. Ik hoop  nog vele mooi tochten te mogen rijden 
met jullie, want het is hartstikke mooi om een stukske te 
gaan fietsen.

Mark Ramakers

Dag racefiets fanaten, ik wil me even voorstellen als 
nieuw lid van de Tourclub Heeze. Mijn naam is Mark 
Ramakers en ben 37 jaren jong. Geboren en getogen in 
Limburg in het plaatsje Neeritter. Nu woon ik in Heeze in 
de Wever naast een ander nieuw Tourclub  lid Harrie 
Mennen. In huis bij mij woont nog een Tourclub lid en dat 
is de jongste binnen de Tourclub  Bas Snoeijen. Verder 
woon ik samen met mijn vriendin Dianne de Haan en 
onze dochter Kim Snoeijen en de eerder genoemde zoon 
Bas Snoeijen.
Ik ben een fanatiek voetballer zowel veld als zaal. Veel 
gemountainbiked en squash waren mijn sporten. Samen 
met een vriend liep  ik al 4 jaar de halve marathon. Dit jaar 
loopt hij de hele marathon(net te ver voor mij). Sinds 1 
jaar is Bas bij de Tourclub. Hij vraagt dan vaak ga je een 
keer mee fietsen. Een half jaar later staat de buurman 
ook over de schutting te schreeuwen dan ga je een fietsje 

kopen en probeer je aan te klampen. Heb  nu zoʼn 4x mee 
gefietst en het bevalt goed. Gezien het feit dat ik geboren 
ben in Limburg ga ik daar regelmatig met vrienden 
fietsen. Na een vakantie in zuid Frankrijk en daar een 
paar bultjes te hebben op  gefietst smaakt het naar meer. 
De komende tijd ga ik op  zondag nog een aantal keren 
mee en dan zal het Voetbal seizoen gaan starten en dan 
speel ik op  zondag Voetbal. Verder train ik de A2 van 
Heeze(ook alweer door Bas).

Ik ben werkzaam in Eindhoven in Zwemparadijs de 
Tongelreep. Mijn Functie is ploegleider recreatie 
(eindverantwoordelijk voor het gehele pand). Dit werk doe 
ik nu 3 jaar daarvoor was ik zoals men dat zegt 
badmeester. Na 14 jaar “zwemles”  geven aan alle 
leeftijds categorieën wil je iets meer vandaar de switch. 
Maar goed jullie zullen mij wel vaker zien op  zondag en 
tot ziens.

Ine Reiling

Hallo, mijn naam is Ine, ik ben 38 jaar jong en ik woon in 
Sterksel. Mijn hobby's zijn fietsen, hardlopen, golfen, 
skiën, vakantie en winkelen. Ik werk bij De Lage Landen 
Financial Services B.V. Aangezien ik van uitdagingen 
houd, heb  ik afgelopen jaar 4x de Alpe d'HuZes 
beklommen. Hiervoor moest ik flink wat kilometers trainen 
en ben daarom lid geworden van de Tourclub  Heeze. 
Omdat ik van te voren ook fanatiek aan winkelen en 
hardlopen deed, had ik gelukkig wel enige conditie 
opgebouwd. Helaas vind ik alles leuk en heb  ik besloten 
om in het voorjaar en zomer lekker te gaan racefietsen en 
in het najaar en winter te gaan hardlopen. Momenteel 
ben ik dus aan het trainen voor de halve marathon en 
hoef ik me ook geen zorgen te maken over de extra kilo's 
als ik lekker uit ga eten. Tussendoor maak ik zeker tijd 
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om te shoppen en ben ik graag op  de hoogte van de 
laatste mode. Verder werk ik in Eindhoven op  de 
commerciële binnendienst bij een Leasemaatschappij 
van de Rabobank. Dit is in het kort mijn verhaal en mocht 
je vragen hebben dan licht ik het graag een keer toe.

Bernard Schrauwen
Hallo allemaal, mijn naam is Bernard Schrauwen en ik 
ben afgelopen zomer lid geworden van TC Heeze. Ik ben 
37 jaar en woonachtig in Leende. Van oorsprong kom ik 
echter niet uit deze omgeving; ik ben namelijk geboren in 
west Brabant in het dorp  Oud Gastel, iets ten noorden 
van Roosendaal. Alweer bijna zoʼn 20 jaar geleden ben ik 
echter in Eindhoven gaan studeren, waar ik op de TU 
werktuigbouwkunde heb  gestudeerd en daarna ben 
gepromoveerd in de eigenschappen van plastic 
materialen. Tijdens deze lange periode dat ik van het 
studenten leven heb  genoten, heb  ik vele vrienden leren 
kennen uit deze omgeving, waaronder ook mijn vriendin, 
die wel uit deze buurt komt, namelijk uit Sterksel. Na mijn 
studie heb  ik eerst nog 5 jaar in Bergen op  Zoom gewerkt 
en een aantal jaren in Tilburg gewoond (wat reistijd 
betreft ongeveer tussen Bergen op  Zoom en Eindhoven 
in, aangezien mijn vriendin destijds een baan in 
Eindhoven had). Maar zelfs Tilburg was voor ons toch te 
ver van de omgeving Eindhoven vandaan, waar al onze 
vrienden woonden. 4 jaar geleden kreeg ik echter een 
baan aangeboden bij DSM in Geleen, wat ons in de 
gelegenheid bracht om weer in deze omgeving te komen 
wonen,  want als echte Brabander wil ik natuurlijk niet in 
Limburg wonen. Het eerste jaar hebben we nog een 
woning gehuurd in Heeze en daarna zijn we naar Leende 
verhuisd. Sinds het laatste jaar werk ik als product 
ontwikkelaar van plastic materialen voor Mitsubishi 
Engineering-Plastics Europe op het Chemelot terrein in 
Geleen. Dat bedrijf heeft echter, in tegenstelling tot wat 
vele mensen denken, helemaal niets te maken met het 
Mitsubishi dat iedereen kent van de autoʼs. Er zijn 
namelijk vele verschillende bedrijven van Mitsubishi die, 
hoewel ze wel dezelfde naam hebben, allemaal 
onafhankelijk van elkaar zijn. Wij maken en verkopen dus 
alleen plastics korrels en absoluut geen autoʼs.

Maar genoeg over het hoe en waarom ik in Heeze-
Leende terecht ben gekomen, laten we het over het 
sportieve gebeuren hebben. Begin van de zomer heb  ik 
voor het eerst eens een rondje mee gereden met de club 
en degene die me sindsdien een paar andere keren 
hebben gezien, zullen waarschijnlijk wel hebben 
opgemerkt, dat ik al wel wat langer fiets. Sinds een jaartje 
of 7 ben ik namelijk een fanatiek mountainbiker. Daarvoor 
heb  ik altijd gekorfbald, maar na een zware knie blessure 
(afgescheurde kruisband en meniscus) ben ik gaan 
mountainbiken. De reden voor de mountainbike, was 
eigenlijk vooral dat ik de omgeving van Eindhoven 
behoorlijk bosrijk vond (zeker in vergelijk met de 
akkervelden die ik west Brabant gewend was) en geen zin 

had om met die dunne wielerbandjes allerlei takjes en 
bladeren op de weg te moeten ontwijken. Inmiddels heb  ik 
een handje vol vrienden waarmee ik bijna elke zondag 
ergens een vast mtb  rondje door de bossen of een 
toertocht rij. 

Een volgend lichamelijk kwaaltje (tja ik geloof dat ik ouder 
wordt) heeft mij echter afgelopen zomer meer naar de 
racefiets doen bewegen. Sinds 2 jaar heb ik namelijk een 
nekhernia en toen ik begin van het jaar hier weer last van 
had, heeft de neuroloog mij aangeraden om het 
misschien eens iets rustiger aan te doen op  de MTB en 
zo de klappen op mijn nek en schouders tijdens het 
mountainbiken te voorkomen. Het woord rustiger aan 
doen ken ik echter niet, dus besloot ik maar eens om de 
MTB deze zomer aan de kant te zetten en een goede 
racefiets aan te schaffen. In mijn eentje een flinke ronde 
van een aantal uur te gaan fietsen op  de weg, ervoer ik 
echter al snel als erg saai. Door de spinning bij Line-Up 
fitness kwam ik in gesprek met wat leden van de club  en 
het leek het mij een goed idee om eens een rondje mee 
te rijden. Het lekker hoge tempo en het kop-over-kop 
rijden met de Giants Plus groep  sprak mij zo aan dat ik 
meteen lid ben geworden en sindsdien heb ik al een 
aantal keer op  zondag  meegereden. Ik ben er echter nog 
niet elke zondag bij, aangezien ik een ten eerste een 
ʻmooi weerʼ  fietser ben (op  de weg dan, op  de MTB is het 
door weer en wind) en ten tweede ik toch weer wat 
regelmatiger zal gaan mountainbiken, zolang mijn nek het 
toestaat. Daarnaast had ik voor deze zomer al andere 
fietsritten op  mijn agenda staan, zoals de 24-uurs race op 
de Nürburgring (Rad am Ring -> tip  voor de club!!) en de 
ODS Classic (toch georganiseerd vanuit mijn werk). 
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Bovendien vraagt mijn zoontje van 2 jaar ook nog de 
nodige aandacht, waardoor ik de zaterdagritten of andere 
leuke evenementen voorlopig nog even moet laten 
schieten. Maar ik krijg de smaak van het wielrennen wel 
steeds meer te pakken, dus ik verwacht dat jullie mij in de 
toekomst wel steeds vaker zullen zien.

Marco Snoeijen

Bij deze wil ik me als hernieuwd lid van de tourclub 
voorstellen aan degenen die mij minder goed dan wel niet 
kennen.

Hernieuwd lid ??.  Ja, ik ben als 16-jarige, inmiddels 30 
jaar geleden,  lid geworden van de tourclub. Na enkele 
jaren was dit echter niet meer te combineren met het 
voetballen aangezien de wedstrijden van de senioren net 
als de tourritten op  zondagmorgen plaatsvonden. Leuk 
detail is dat ik nu mijn eerste tourrit op  dezelfde fiets heb 
gefietst als destijds mijn eerste rit als 16-jarige. Ik heb 
uiteindelijk actief gevoetbald tot ongeveer 15 jaar geleden, 
toen mijn lijf me in de steek begon te laten. Ik heb  nadien 
nog wel een aantal jaren recreatief getennist, maar ben 
hiermee inmiddels ook gestopt. In het verenigingsleven 
ben ik nogal actief geweest, zo was ik bij RKSV Heeze  
enkele jaren secretaris,  ongeveer 25 jaar (hoofd)leider 
van jeugdkamp El Grisio en een aantal jaren jeugdtrainer/
coach. Verder ben ik ruim 15 jaar bestuurslid geweest bij 
vriendenkring van Gaal, waarvan enkele jaren voorzitter/
hoofdwagenbouwer. Ook heb  ik 10 jaar geleden 
buurtvereniging de Ven (mede)opgericht.

De laatste jaren heb  ik veel plezier beleefd aan 
mountainbiken, hetgeen ik nog steeds graag doe. Mijn 
maat, Rob  Verhees (erkend aantrekker van nieuwe leden 
van TC Heeze) vond dat ik ook maar lid moest worden 
van de tourclub. En zo geschiedde. Inmiddels heb  ik er 
een aantal ritten opzitten en ik moet zeggen dat het me 
prima bevalt alhoewel het niveauverschil tussen de giants 
en de supergiants wel erg groot is. Helaas breekt me dit 
nog al eens op, als ik aan wil pikken bij deze snelle groep. 
Ik kamp  namelijk met een chronische ziekte waardoor 
mijn gestel onder invloed van diverse factoren nogal 
wisselvallig is. 

Binnen mijn mogelijkheden functioneer ik in het dagelijks 
leven als zelfstandig ondernemerscoach waarbij ik 
(startende) ondernemers beleidsmatig ondersteun. 
Daarnaast probeer ik er zoveel mogelijk te zijn voor mijn 
gezin: mijn echtgenote Sofia, zoon Brent (14), dochter Isa 
(12) en hond Biko. De rekenaars hebben inmiddels al mijn 
eigen leeftijd achterhaalt. O  ja en ik ben geboren, getogen 
en nog steeds woonachtig op  de Ven. Ik heb  de straat nog 
nooit verlaten alhoewel ik al op  meerdere plekken op  de 
Ven heb  gewoond. Nou dit is voorlopig wel genoeg over 
mij anders blijft er weinig gesprekstof over voor als ik 
naast je fiets in het peloton van TC Heeze.

Ronnie van Stiphout
Hallo fietsfanaten, mijn naam is Ronnie van Stiphout. Ik 
ben 44 jaar en geboren en getogen in Heeze. Ik ben 21 
jaar getrouwd met Miranda en samen hebben we 2 
kinderen, een dochter Daniëlle van 15 jaar en een zoon 
Sander van 13 jaar. Ik ben alweer 10 jaar zelfstandig 
ondernemer, samen met mijn compagnon Casly 
Bakermans heb  ik een dakbedekkingsbedri j f , 
gespecialiseerd in platte daken. 
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Naast het fietsen heb ik als hobbyʼs Carnaval, de 
Brabantse Dag en stappen. Ik ben 11 jaar raadslid 
geweest bij Carnavalsvereniging De Kraaienvangers en 
daarna ben ik lid geworden bij de club  van oude 
raadsleden, de Ouw Kraaien. Ook ben ik al 16 jaar lid bij 
vriendenkring van Gaal. Dit jaar doe ik voor de eerste 
keer niet mee met de Brabantse Dag optocht omdat ik 
daags van te voren voor het eerst Diekirch-Valkenswaard 
ga fietsen. Ook heb ik vanaf mijn jeugd tot mijn 33 jaar 
gevoetbald bij RKSV Heeze en heb  ik aan zaalvoetbal 
gedaan. Na gestopt te zijn met voetballen ben ik lid 
geworden bij de tennisvereniging, maar dat was niks voor 
mij. Toen ben ik gaan mountainbiken, eerst met enkele 
vrienden en sinds een jaar of 3 bij de ATB  club  De Holle 
Klepels met café De Zwaan als thuishonk. Dit doe ik nog 
steeds met regelmaat, maar in de wintermaanden volop. 
Na aandringen van Rob  Verhees heb ik dit voorjaar een 
racefiets gekocht en ben ik op  de weg begonnen. Het 
bevalt me prima, het is een mooie afwisseling voor in de 
zomermaanden. Na enkele testritten bij TC Heeze ben ik 
lid geworden en daar heb  ik geen spijt van! Veel bekende 
gezichten, maar je leert ook weer nieuwe mensen 
kennen. Tot ziens bij de Tourclub!!

Hennie Thijs
Denk je: ik ga zondags mooi wat fietsen met een grote 
groep, blijkt tot mijn verbazing dat ze ook willen dat ik me 
in het kort even voorstel. Daarom bij deze.

Mijn naam is Hennie Thijs,  47 jaren jong en geboren en 
getogen in Heeze. Ik ben al ruim 23 jaar getrouwd en heb 
twee zonen welke allebei bij RKSV Heeze voetballen. 
Van beide teams ben ik trainer zodat ik enkele avonden 
en zaterdags op  het voetbalveld te vinden ben. In mijn 
werkzame leven ben ik werkzaam als bedrijfsleider bij 
dakdekkersbedrijf van den Hurk & Doeze uit Heeze. Op 
een racefiets de omgeving veilig maken doe ik met 

tussenpozen al sinds mijn 15de jaar, toen ik mijn eerste 
racefiets kocht, een Koga Miyata. Regelmatig heb  ik toen 
aan wedstrijden van de “wilde” bond meegereden, maar 
om daar bij te blijven diende je in die tijd werkloos te zijn. 
Met de mountainbike rijd ik ook al enkele jaren rond, 
maar het fietsen op  de weg bleef toch trekken. Mede 
daarom ben ik bij de tourclub  gegaan omdat ik bijna altijd 
alleen op de weg fietste en het toch leuker vind om met 
een groepje rond te toeren. Mensen, ik heb  er een kort 
stukje van gemaakt want ik begreep dat er ruim 16 
nieuwe leden zich aangemeld hebben, zodat de toerflits 
nog enkele keren gevuld is. Tot ziens op de fiets.

Jos van Ruler

Mijn naam is Jos van Ruler. Ik ben 43 jaar, vrijgezel en 
woon in Geldrop. Ik werk sinds een jaar of 12 bij DAF op 
de IT-afdeling. Ik heb daar verschillende functies bekleed 
zoals Database beheerder en Unix beheerder. 
Momenteel ben Technisch Applicatie Specialist wat 
inhoud dat ik verantwoordelijk ben dat verschillende 
applicaties die gebruikt worden in de fabrieken goed 
blijven functioneren en dat nieuwe technieken worden 
geïmplementeerd zonder grote problemen. Mijn hobbyʼs 
buiten wielrennen is vooral voetbal. Vroeger actief maar 
na verschillende knieblessures alleen nog maar passief. 
Verder ga ik  graag op  vakantie en hou ik van lekker uit te 
gaan eten. Sinds een jaar of 5 ben ik fanatiek gaan 
fietsen. De eerste jaren alleen of met vrienden en na lang 
aandringen van een aantal leden van de Tourclub ben ik 
begin van dit jaar lid geworden van de tourclub. In eerste 
instantie was ik nog een beetje bang om in een grote 
groep  te fietsen maar dat is mij 100% meegevallen. Ook 
het vroeg opstaan op  zondagmorgen is meegevallen. 
Mijn ambitie is gewoon lekker gezellig fietsen en een paar 
keer per jaar een grote tocht te maken.
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