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Van de Redactie

Binnen enkele weken zullen we starten met de eerste ritten van het seizoen 2011. 
Terugdenkend aan al die mooie ritten van het afgelopen seizoen en vooruitblikkend 
op wat er dit jaar allemaal op  stapel staat, begint het alweer licht te kriebelen. We 
hopen dat iedereen tijdens de winterperiode de batterij weer flink heeft kunnen 
opladen om gemotiveerd aan de start te verschijnen van de eerste rit. Ook dit jaar 
biedt de vereniging haar leden weer een zeer uiteenlopend programma van ritten 
aan. Zowel op  de zondagochtend (en voor de Gazelles woensdagavond), als ook 
op diverse zaterdagen zijn er voldoende mogelijkheden om ons sportieve hartje op 
te halen. Ook buiten het fietsen gebeurt er onder leiding van de commissie Overige 
Activiteiten het nodige: GPS avond, presentatie m.b.t. trainen, deelname 
wielercongres SportMax, etc. Een verslag van de interessante GPS-avond vind je in 
deze Toerflits. Verder vinden jullie informatie en een inschrijvingsformulier voor het 
Clubweekend in deze uitgave. Daarnaast is ook de organisatie van de 2e TC 
Heeze Fietsweek 2011 in volle gang. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
vrijdag 25 februari aanstaande zal de bestemming bekend worden gemaakt, 
waarna vervolgens kan worden ingeschreven. Kortom: Tourclub Heeze is nog 
steeds ʻon the moveʼ. En dat in het jaar, waarin onze vereniging haar 35 jarig 
jubileum zal vieren!

Op  vrijdag 25 februari om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering plaats 
vinden in de kantine van Sportpark ʻt Lambrek. Verderop  in deze Toerflits vind je de 
agenda. Er staat een aantal belangrijke onderwerpen op  de agenda, dus zorg dat je 
aanwezig bent! En met een beetje geluk, zou het zelfs ook nog gezellig kunnen  
worden.... ;-)

Veel leesplezier met deze Toerflits en tot vrijdag 25 februari!

De Redactie
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Mededelingen van het Bestuur
Taakverdeling Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 November 2010 zijn Joost Snoeijen en Monique Kupers gekozen als 
nieuwe bestuursleden van Tourclub Heeze. Rob  Geilleit en Leny Thijs zijn afgetreden als bestuurslid. Inmiddels heeft het 
bestuur de nieuwe taakverdelingen binnen het bestuur vastgesteld:

•! Wim Camp: voorzitter

•! Stephan Eltink: secretaris

•! Joost Snoeijen: penningmeester

•! Monique Kupers: coördinator Gazelles

•! Joost van de Heuvel: coördinator Giants (plus) 

Daarnaast is voor alle commissies een bestuurslid als commissievoorzitter en aanspreekpunt binnen het bestuur 
benoemd:  

•! Commissie Toertochten: Joost van de Heuvel

•! Commissie Gazelles: Monique Kupers

•! Commissie Heezer Fietsweekend: Wim Camp

•! Commissie PR: Stephan Eltink

•! Commissie Overige Activiteiten: Joost Snoeijen / Joost van de Heuvel

De organisatie van het clubweekend wordt gecoördineerd door Mat Cremers en de organisatie van de fietsweek door 
Stephan Eltink. 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 februari 2011 

Op  vrijdag 25 februari vindt de voorjaarsvergadering plaats. Elders in deze Toerflits vinden jullie de agenda. Graag wil het 
bestuur jullie aandacht vragen voor een belangrijk discussiepunt voor de komende vergadering: hoe gaan we verder met 
de volgwagen? Het bestuur heeft inmiddels uitgebreid overlegd over de ontstane situatie en wil hierover graag in 
discussie met de leden. Enkele feiten ter overweging:

•! In de enquete onderstreept 54% van de leden het belang van een volgauto

•! Bij de Giants is dit percentage 72%, bij de Giants Plus slechts 35%

•! We hebben onvoldoende niet-fietsende vrijwilligers om de volgauto te bemannen

•! Slechts 28% van de leden geeft aan bereid te zijn om een keer als volgauto te willen rijden

• Er zijn zeer weinig leden bereid om een EHBO cursus te volgen, een AED/reanimatie cursus kan rekenen 
op voldoende belangstelling.

Complicerende factoren zijn: het ophalen en terugbrengen van de aanhanger (eigenaren van huidige stalling wil geen 
vreemden op  het erf), het ophalen en terugbrengen van de AED, het feit dat niet iedereen een trekhaak heeft. 
Mogelijkheden, waarover het bestuur met jullie van gedachten wil wisselen, zijn:

• Volgauto afschaffen

• Alleen volgauto bij lange ritten en/of in voor- en najaar (slecht weer)

• Altijd volgauto met verplichting voor leden om per toerbeurt volgauto te bemannen of vervanger aan te 
wijzen 

• Andere alternatieven..?

Het Bestuur van Tourclub Heeze

pag. 3



 

!"#$%&"'()*'++"#&%$,-%$./'01+'*$!""2"

Agenda Algemene Vergadering Tourclub Heeze

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op:
# Vrijdag 25 februari 2011 om 20.00 uur
! Sportpark ʻt Lambrek, Sterkselseweg, Heeze

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Mededelingen van het Bestuur.

3. Verslag van de Algemene Vergadering van 5 november 2010.

4. Terugkoppeling leden-enquete TC Heeze
met ook een discussie over “hoe verder met de volgwagen ?”

5. Financieel verslag 2010, vaststellen begroting en benoeming kascommissie 2011

6. Jaarverslag 2010

7. Mededelingen vanuit de commissies.
★ Commissie Toertiochten
★ Commissie Gazelles.
★ Commissie Heezer FietsWeekend
★ Commissie PR
★ Commissie Overige Activiteiten

8. Toelichting NTFU verzekeringen

9. Tourclub Heeze 35-jarig jubileum

10. Clubweekend Anhée

11. 2e TC Heeze Fietsweek

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Na de vergadering zullen de NTFU documenten en de bestelde clubkleding worden uitgereikt. 
Wij hopen u allen op deze vergadering te ontmoeten om samen met u het fietsseizoen 2011 te 
beginnen. Mocht u verhinderd zijn dan zouden stellen wij het op prijs stellen als u dat even 
meldt bij de secretaris (s.eltink@hccnet.nl).

Het Bestuur van Tourclub Heeze
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Verslag van de Algemene Vergadering dd. 5 nov. 2010
1. Opening
De voorzitter opent deze vergadering met de 
binnengekomen afmeldingen. Dertien leden hebben zich 
voor de vergadering afgemeld. De voorzitter blikt kort 
terug op  een actief jaar met vele hoogte- en enkele 
dieptepunten. De opkomst was goed, we hebben op  dit 
moment zo ʼn 65 ac t ie f fie tsende leden . De 
weersomstandigheden waren soms wisselend en helaas 
waren er enkele incidenten (valpartijtjes, fietsdiefstal). 
Desalniettemin was het een goed jaar! 

2. Verslag ALV 26 februari 2010
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder 
verdere opmerkingen goedgekeurd.

3. EHBO
De EHBO-ers hebben aangegeven om persoonlijke 
redenen te willen stoppen met de begeleiding van 
Tourclub  Heeze. Theo, Peter en Leo worden door de 
vereniging en leden van harte bedankt voor de jarenlange 
trouwe ondersteuning (Theo: 25 jaar, Peter: 15 jaar en 
Leo: 5 jaar). Onder luid applaus worden de heren bedankt 
en voorzien van een bos bloemen en een wijnpakket.

Hoe nu verder met de volgauto? Paul v.d. Mortel heeft 
aangegeven nog wel 1 keer per 3-4 weken te willen rijden. 
Daarnaast zullen Joost v.d. Heuvel en Joost Snoeijen een 
leden-enquete gaan opstellen. Hierin zullen de behoeften 
mbt de volgauto en de tevredenheid over de huidige gang 
van zaken worden getoetst. Andere punten van aandacht 
zijn o.a. het rittenprogramma, volgwagen/EHBO, overige 
activiteiten, etc. Doel is om de resultaten van de enquete 
te presenteren op de komende voorjaarsvergadering en te 
verwerken bij het maken van keuzes mbt de organisatie 
van het programma in 2011. 

Hans Galama: de voetbalclub organiseert een reanimatie 
cursus, kunnen we daar niet bij aansluiten? Dat kan, maar 
ivm het kleinschalige karakter van deze cursussen (max 
10 deelnemers) kunnen we waarschijnlijk zelf een eigen 
groep vullen.

4. Bestuurssamenstelling
Leny Thijs en Rob  Geilleit treden af als bestuurslid en zijn 
niet herkiesbaar. Joost Snoeijen en Monique Kupers 
hebben zich bereid verklaard om toe te treden tot het 
bestuur van Tourclub  Heeze. Vanuit de leden hebben 
verder geen aanmeldingen de secretaris bereikt. Daarom 
worden Joost Snoeijen en Monique Kupers bij acclamatie 
aangenomen als nieuwe bestuursleden van onze 
vereniging. Het nieuwe bestuur zal zich gaan buigen over 
de taakverdeling binnen het bestuur en hierop  op de 

voorjaarsvergadering terug komen. Joost en Monique: 
veel succes en plezier!

5. Mededelingen van de commissies
Commissie Giants (-Plus)
Joost vd Heuvel presenteert een overzicht van de 
statistieken over het seizoen 2010. Over het algemeen 
was de opkomst op zondagochtend goed: gemiddeld 50% 
van de leden was aanwezig. De Giants (plus) groep  fietste 
in totaal 72.515 km, meer dan 2x de wereld rond! Met de 
Gazelles erbij komen we op 117.000 km, ruim 3 keer de 
wereld rond. Het was een goed seizoen, ondanks het feit 
dat er in het begin wel wat opstartproblemen waren met 
betrekking tot de praktische gang van zaken tijdens de 
ritten. 
Jan Manders: het lijkt erop dat de snelheid steeds hoger 
wordt? Bij de Giants Plus is dat het geval, bij de Giants 
misschien in mindere mate. Indien dat een probleem 
vormt, moeten we dat bespreken, voorlopig lijkt dat niet 
het geval. 

Commissie Gazelles
De opkomst bij de Gazelles was in 2010 duidelijk beter 
dan vorig jaar. Alleen op  het eind van het seizoen daalde 
de opkomst tot 4-5 renners, terwijl het gemiddeld op  8-10 
uitkwam. Gelukkig zijn er sinds het begin van het seizoen 
enkele nieuwe leden bijgekomen in de Gazelle groep. De 
statistieken over het seizoen 2010 moeten nog worden 
uitgewerkt. De Ladies Tour was zeker een succes en zal 
in 2011 opnieuw op de agenda staan. 

Commissie Heezer Fiets Weekend
Het HFW had in 2010 een wat mindere opkomst, met 
name door concurrentie met andere tochten in de piek 
van het zomerseizoen. De opkomst op de zondag was 
toch zeker redelijk te noemen. Ondanks lager dan 
gebudgetteerde kosten, is uiteindelijk de netto opbrengst 
lager dan gehoopt. Er moet dan ook worden nagedacht 
over de lange termijn toekomst van het HFW. In 2011 zal 
het HFW nog plaatsvinden volgens het huidige concept, 
daarna is het wellicht tijd voor vernieuwing (andere opzet 
en/of timing). Leny Thijs zal Wim Camp  gaan assisteren 
in de commissie HFW. Volgend jaar is 24e editie. Hopelijk 
zal de 25e lustrum editie er eentje worden met een 
nieuwe opzet en een nog grotere deelname. Hierover zal 
de commissie HFW zich gaan buigen en geïnteresseerde 
leden worden uitgenodigd om aan dit denkproces deel te 
nemen.

Paul v.d Mortel: is het een idee om de vlaggen te voorzien 
van een sticker met eigendomsgegevens en melding dat 
het wordt opgehaald? Goed punt, nemen we mee.
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Commissie PR
Aandachtsgebieden zijn: interne PR (Toerflits, website) en 
externe PR (bijdragen in krantjes en website). We hebben 
dit jaar onze PR bijdragen vooraf gepland op een 
kalender. Dat werkt goed en we hebben zeker in het 
voorjaar met grote regelmaat onze inzendingen kunnen 
publiceren in de Parel e.d. De Toerflits is in een geheel 
nieuw jasje gestoken en ziet er professioneel uit. Aan een 
geheel nieuwe website wordt gestaag verder gewerkt. 
Komend jaar gaan we door op de ingeslagen weg.

Commissie Overige Activiteiten
De commissie richt zich sterk op  activiteiten tijdens de 
winterperiode. Daarnaast zal in de leden-enquete de 
behoefte van de leden voor verdere activiteiten worden 
gepeild. Aan de hand van de uitslag van de enquete 
zullen evt. nieuwe activiteiten aan het programma worden 
toegevoegd. Hierover zullen de leden tijdig worden 
geïnformeerd.

6. Terugblik 1e TC Heeze Fietsweek
De 1e TC Heeze Fietsweek was een groot succes. De 17 
deelnemers hebben genoten van een fantastische week 
in de Franse Alpen, waarbij op sportief vlak de grenzen 
flink konden worden verlegd zonder dat dit ten koste ging 
van de gezelligheid binnen de groep. Tijdens de 
vergadering wordt d.m.v. een diapresentatie een 
sfeerimpressie gegeven van de week. Hiermee is een 
traditie geboren: de commissie zal de 2e TC Heeze 
Fietsweek 2011 gaan organiseren van 3-10 september 
2011! Tijdens de voorjaarsvergadering in Februari zullen 
verdere details worden bekend gemaakt.  

7. Clubweekend 2011 
Het clubweekend 2011 zal plaatsvinden van 17-19 juni in 
de Belgische plaats Anhee (in de regio Namen-Dinant). In 
die omgeving werd door Hennie Kuiper in 1976 het 
wereldkampioenschap  gewonnen. Het weekend is er 
voor leden en hun partners. Er is weer een mooi hotel 
geselecteerd, met sauna en zwembad. Er zijn meerdere 
routes tot 150-160 km mogelijk met vele klimmetjes met 
100-200 meter hoogteverschil. Ook zijn er voldoende 
vlakke(re) routes te rijden. Het weekend begint zoals 
voorheen op  vrijdagavond met een diner en wordt op 
zondagmiddag afgesloten met een diner. De kosten voor 
het arrangement bedragen circa €150 p.p. voor het hotel, 
excl.. consumpties. Er is voor 60 personen gereserveerd. 
Geïnteresseerden kunnen zich vooraanmelden bij Mat 
Cremers. In de volgende Toerflits zal meer gedetailleerde 
informatie worden gepubliceerd en een inschrijfformulier. 

8. Prijsuitreiking
Bij de Wisseltrofee Gazelles gaat de 1e prijs naar 
Wilhelmien vd Veen, gevolgd door Rieky van der Kruis 
(2e) en Cis Smits (3e). Bij de Piet Bosmanstrofee is de 1e 
prijs wederom gewonnen door Gerard Dierick, gevolgd 

door Monique Dierick (2e) en Sjaak van Bree (3e). De 
Superprestige dames gaat naar Marian Zwart (3744 km) 
en de Superprestige heren naar Theo Tijs (4878 km). 

Verder zijn er 2 jubilarissen, die 10 jaar lid zijn: geheel 
toevallig zijn dit de aftredende bestuursleden Leny Thijs 
en Rob  Geilleit; de jubilarissen kregen een oorkonde en 
werden met een bloemetje geëerd. 

9. Overig / Rondvraag
★ Piet Philipsen: wil graag de Gazelles bedanken voor 

het mee mogen rijden.
★ Jac Zwart: heeft via Le Champion voor alle leden een 

fietsroutekaart West/Midden Brabant en Kempenland 
kunnen regelen. Jac, bedankt!

★ Bij Frankʼs Fitness zal vanaf dit weekend op zaterdag 
om 10.00 uur worden gespind door een achttal TC 
Heeze leden. Er zijn nog 2 fietsen beschikbaar, dus 
belangstellenden kunnen zich melden!

★ Voor leden die in de winterperiode door willen fietsen 
op de weg: er is een winterprogramma gemaakt (route 
staat wekelijks op  de website), waarbij op  zondag om 
9.30 uur vertrokken wordt voor een tocht van 50-70 
km. Bij gladheid of regen wordt niet gereden. 

Volgende AV: vrijdag 25 februari 2011, 20.00 uur

Sportpark ʻt Lambrek, Heeze

pag. 6



 

!"#$%&"'()*'++"#&%$,-%$./'01+'*$!""2"

Jaarverslag 2010
In 2010 ging Tourclub  Heeze verder op  de in 2009 
ingeslagen weg. Veelal dezelfde mensen, ouderwetse 
gezelligheid, maar dat alles in een nieuw jasje: een 
schitterend clubtenue, een vernieuwd clubblad en een 
aantal nieuwe activiteiten, die de grenzen van Tourclub 
Heeze flink hebben verlegd.

In het kalenderjaar 2010 hebben zich 10 nieuwe leden 
ingeschreven als lid van Tourclub  Heeze. Er waren in 
2010 geen afmeldingen van leden. Het aantal actief 
fietsende leden groeide daarmee naar 69 personen. Wel 
is duidelijk dat niet iedereen even actief en frequent fietst. 
Door het uiteenlopende aanbod van groepen is dat geen 
probleem en kan iedereen aansluiting vinden bij een 
groep, passend bij zijn/haar sportieve ambities. Met name 
de Giants Plus groep  maakte een stevige groei door, 
waardoor er in het begin van het seizoen soms met meer 
dan 20 renners werd gefietst. Als deze trend zich doorzet, 
moet er worden nagedacht over manieren om de 
veiligheid te kunnen waarborgen. Er waren enkele 
kleinere incidenten, die aantonen dat de combinatie van 
een hogere snelheid en een grotere groep problemen op 
kan leveren. Bij de Giants verliepen de meeste tochten 
probleemloos, ofschoon het aantal beschikbare 
koprenners bij sommige tochten maar net voldoende was. 
Bij de Gazelles was de opkomst over het algemeen met 
8-10 personen duidelijk beter dan in het vorige jaar, 
behalve richting het einde van het seizoen. De Ladies 
Tour was een groot succes en zal in 2011 opnieuw op de 
agenda staan om te proberen de Gazelles groep  verder 
te versterken met sportieve dames (of heren). Alles bij 
elkaar werden 117.000 km gefietst in clubverband, wat 
overeenkomt met meer dan 3 keer de aarde rond!

Naast de vaste clubritten werd ook deelgenomen aan 
een groot aantal zaterdagritten. Deze ritten worden 
steeds meer een vast onderdeel van het programma. 
Denk aan: Hageland Classic, Amstel Gold Race, 
Limburgs Mooiste, Mergelheuvelland Tweedaagse, etc. 
Nadeel van de vele externe tochten is dat soms de 
ʻclubzaterdagtochtenʼ wat minder sterk bezet waren. Ook 
waren er wat valpartijen, waarbij een frame sneuvelde en 
een fiets werd gestolen. Het Clubweekend 2010 was 
opnieuw een hoogtepunt. De Jean Nelissen Classic op 
zaterdag werd door menigeen gewaardeerd als een van 
de zwaarste, maar ook een van de mooiste toertochten 
ooit gereden. De organisatie en sfeer waren weer als 
vanouds super! Ook werd in 2010 weer deelgenomen 
aan Diekirch – Valkenswaard, ditmaal met een kleiner 
g e z e l s c h a p  e n o n d e r d e e l s r e g e n a c h t i g e 
omstandigheden. Desalniettemin een prestatie van 
formaat, evenals de monstertocht Mendig-Budel, waarbij 
extreme hitte en harde wind hun tol eisten. Voor een 
zeventiental gelukkige leden kwam het sportieve neusje 
van de zalm aan het eind van het seizoen: de 1e TC 

Heeze Fietsweek 2010 was een daverend succes. Het 
weer was perfect, sportieve uitdagingen genoeg en een 
super sfeer binnen de groep. Een traditie is hiermee 
geboren, in 2011 zal wederom in de eerste week van 
september een fietsweek worden georganiseerd.

Er werd in 2010 in ruime mate tijd geïnvesteerd in PR. 
Allereerst werd het nieuwe tenue ingewijd met de nodige 
publiciteit. Er zijn van buiten de vereniging de nodige 
positieve reacties binnen gekomen op  ons nieuwe 
uiterlijk! Een tenue, dat duidelijk beter past bij de actieve 
vereniging die we zijn. De PR commissie is erin geslaagd 
om een groot aantal van onze activiteiten voor het 
voetlicht te krijgen in de lokale media. Naast deelname 
aan Heeze luidt de lente in en de Ladies Tour zijn dit 
essentiële acties om te blijven investeren in het imago 
van de vereniging en op  termijn nieuwe leden te 
enthousiasmeren. Het Heezer Fietsweekend kende in 
2010 een redelijk, maar niet geweldige opkomst. Hierdoor 
was helaas ook het netto financieel resultaat van dit toch 
gezellige evenement beneden verwachting. Het bestuur 
heeft zich ten doel gesteld om te gaan nadenken over 
mogelijkheden om het HFW vanaf 2012 in een 
vernieuwd jasje te steken.

Het financieel resultaat was door de tegenvallende 
opbrengsten van het HFW wat minder dan verwacht. 
Daarnaast werd een gedeelte van de kosten van het 
nieuwe clubtenue door de vereniging voorgefinancierd, 
waardoor onze liquiditeit grotendeels conform planning 
lager werd. In 2011-2012 wordt dit gecompenseerd door 
de vastgelegde sponsorinkomsten. Al met al zijn we nog 
steeds een financieel gezonde vereniging, waarbij het 
eigen vermogen door de clubbijdrage aan het nieuwe 
tenue naar meer realistische proporties is teruggebracht.  
Het bestuur ziet het 35 jarig jubileum dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 

Helaas hebben we aan het eind van het seizoen wel 
afscheid moeten nemen van onze vaste EHBO 
begeleiders, die om persoonlijke redenen zijn gestopt na 
jarenlange trouwe ondersteuning van onze vereniging. De 
vereniging heeft de EHBOers hartelijk bedankt voor hun 
vele verdiensten voor onze club. Dit betekent echter wel 
dat er een oplossing moet worden gezocht voor de 
volgauto en EHBO ondersteuning. Het bestuur probeert 
door middel van een leden-enquete een oplossing te 
vinden, die aansluiting vindt bij de behoefte van zoveel 
mogelijk mensen. Want samen veilige kilometers maken, 
is uiteindelijk toch een van de belangrijkste vereisten van 
onze activiteiten. 

Zoals gezegd was Tourclub Heeze in 2010 nog 
steeds ʻon the moveʼ. Veranderingen brengen ook 
uitdagingen met zich mee. Hoe garanderen we de 
veiligheid bij hogere snelheden? Hoe moet het 
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verder met de volgauto? Is er ook voldoende 
aandacht voor de Gazelles? Hoe kunnen we het 
aantal leden verder uitbreiden? En wat gaan we doen 
met het HFW en met ATB?

Het bestuur ziet  deze uitdagingen met vertrouwen 
tegemoet. Als we de huidige sfeer kunnen blijven 

vasthouden, dan vinden we overal een passende 
oplossing voor. Het bestuur wil iedereen, die in 2010 
een steentje bij heeft  gedragen aan de activiteiten van 
Tourclub Heeze, zowel leden, EHBO-ers als 
sponsoren, van harte bedanken. Tot slot wensen wij 
iedereen nog veel meer sportief enthousiasme toe in 
2011 bij Tourclub Heeze! 
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Hieronder een kleine vooruitblik op de clubritten die wij in de maand maart gaan rijden. 

De Giants / Giants Plus

Zondag##   6# Stoppeltocht# # 60 km# # nr. 22# # richting #Hamont
# # 13# 2-Provinciëntocht# 65 km# # nr. 28   ##     “# Meijel
# # 20# Lillertocht# # 70 km# # nr. 76   ##     “# Kaulille
# # 27# Kempentocht# # 80 km# # nr. 111   #     “# Vessem

Alle ritten vertrekken om 09.00 uur vanaf het gemeentehuisplein in Heeze

De Gazelles

Zondag##   6# richting## Maarheeze# 35 km# nr. 9
# # 13#      “# # Lierop # # 40 km# nr. 37
# # 20#      “# # Blaakven# 40 km# nr. 25
# # 27#      “# # Hamont## 45 km# nr. 1

Alle ritten vertrekken om 09.30 uur vanaf het gemeentehuisplein in Heeze

Tijdens de najaarsvergadering hebben we afscheid genomen van onze vaste EHBOʼers. Vervanging vanuit de EHBO 
vereniging is niet mogelijk. Voor het komend seizoen is nu alleen Paul van de Mortel nog beschikbaar en dat betekent 
dat we bij veel van onze ritten niet meer over EHBO beschikken.

Uit de enquête onder de leden is gebleken dat veel leden bereid zijn om een reanimatie cursus met AED gebruik te 
volgen. Een dergelijke cursus kan bij de EHBO vereniging gevolgd worden. De cursus duurt 2 avonden en kost 20 Euro. 
Voor de eerst volgende cursus (16 en 23 maart) hebben zich al 6 leden aangemeld. Bij voldoende aanmelding (een 
groep  bestaat uit 8 deelnemers) kunnen er extra cursussen georganiseerd worden. Aanmelden kan bij Wim Camp  (e 
mail: campcoaching@hetnet.nl).
 

AED en re-animatie cursussen

De eerste clubritten van dit seizoen

mailto:campcoaching@hetnet.nl
mailto:campcoaching@hetnet.nl
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Beste mensen, mijn naam is Bas Snoeijen. Ik ben 17 jaar 
en geboren en getogen Heezenaar. In het dagelijks leven 
studeer ik nog. Ik volg de MBO opleiding tot verkoper. Dit 
doe ik op  de Gilde Opleidingen in Weert. Verder heb  ik 
zoals veel van mijn leeftijdsgenoten natuurlijk ook een 
bijbaantje. Ik werk 2 á 3 dagen in de week als caissière/
vakkenvuller bij de Albert Heijn in Heeze. De meesten van 
jullie hebben me vast wel eens zien zitten achter de 
kassa. Dit doe ik nu al bijna 2 jaar. Ik vind het een heel 
leuk baantje omdat je veel contact hebt met klanten. 

Naast wielrennen heb  ik nog meer hobbyʼs. Ik voetbal in 
de A3 van RKSV Heeze en ik geef eenmaal per week 

training aan de E-jeugd. Samengevat ben ik dan 4 dagen 
per week te vinden op het voetbalveld. Verder probeer ik 
het internationale topvoetbal te volgen. Mijn favoriete club 
is Tottenham Hotspurs uit Engeland. Verder speel ik af en 
toe op mijn Playstation tegen vrienden. Voetbalspelletjes 
zijn zeer populair en bij wedstrijdjes lopen de 
gemoederen soms hoog op. In het weekend ga ik zo nu 
en dan graag opstap.

Ik ben ruim anderhalf jaar geleden begonnen met 
wielrennen. Ik keek op tv vaak naar wielerwedstrijden en 
zo ben ik eigenlijk ook aangestoken door het virus. Vooral 
de drie grote rondes volgde ik op  de voet. Ik reed toen al 
enkele jaren op  mijn mountainbike, maar wegwielrennen 
trok me toch meer omdat  het een duursport is en minder 
technisch dan mountainbiken. Ik fietste vaak alleen op 
mijn fiets en dit ging na een tijd vervelen, dus toen ben ik 
bij de tourclub  gegaan. De laatste zes á zeven 
tourtochten in het afgelopen najaar heb ik dan ook 
meegefietst en dit beviel heel goed. In het begin was het 
goed wennen om in een peloton te rijden want je moet de 
hele tijd op je voorganger letten. Mijn ambitie voor dit 
wielerjaar ligt in het zomerseizoen. Als het voetbal stil ligt 
medio mei, dan begint voor mij eigenlijk het echte 
wielerseizoen. Het lijkt me dan ook heel leuk om met de 
zaterdag-toertochten mee te gaan. Ik heb nog niet veel in 
de heuvels gefietst dus dat wordt dit jaar een grote 
uitdaging. Ik ben natuurlijk ook zondagmorgen present 
om mee te gaan met de toertochten maar ga dit niet elk 
weekend doen. Iedereen een goed fietsjaar en tot bij de 
tourclub. Groeten van Bas.

Nieuwe leden stellen zich voor
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Impressie GPS-avond
GPS-avond verbreedt onze horizon
Onze club heeft vele actieve commissies: zo ook de 
commissie “Overige activiteiten”. Op  donderdag 20 januari 
is voor de tweede keer een avond georganiseerd met als 
thema GPS. Aanleiding is het groeiend aantal GPS-
bezitters, die nog maar half weten wat zoʼn ding eigenlijk 
allemaal kan. Met 20 mannen (!) hebben we in De Koffer 
een leerzame avond beleefd, waarin de vele experts die 
onze club  rijk is hun uitgebreide kennis en ervaring 
hebben gedeeld met de beginners onder ons. 
Geïnspireerd op  de nauwgezette aantekeningen die Jan 
Manders die avond heeft gemaakt, heb  ik deze impressie 
geschreven.

We hebben het verschil tussen een track (“een 
kruimelspoor”, dat je zonder verdere aanwijzingen kunt 
volgen) en een route (die navigatie mogelijk maakt) 
besproken. Ons is uitgelegd dat je verschillende 
softwareprogrammaʼs hebt om op  de PC met kaarten te 
werken en hiermee routes te maken. Voorbeelden zijn 
Mapsource en de opvolger Basecamp voor het 
weergeven van kaarten en tracks, het maken van routes 
en het maken van kaartensets om naar de GPS over te 
sturen. Een route kan ook eenvoudig op Google Earth 
zichtbaar gemaakt worden. Natuurlijk kunnen kaarten, 
routes en tracks naar de GPS worden overgezet, voor 
gebruik onderweg. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om 
meerdere kaarten tegelijk op  de GPS te hebben: bijv. de 
City Navigator om routes te kunnen volgen over de weg, 
en een topografische kaart om vervolgens een track door 
ongebaand terrein te fietsen. De kosten van de digitale 
kaarten zijn de laatste jaren flink gedaald. Het is nu 
mogelijk om voor onder de € 100,- een kaart + lifetime 
abonnement op updates aan te schaffen.

Een GPS-apparaat kan veel meer dan waarvoor hij 
oorspronkelijk in het leven is geroepen (positiebepaling). 
De hartslag kan worden gemeten, de cadans, de 

hoogteverschillen, het calorieverbruik, enz. enz. Volgens 
mij kun je nog net niet de windkracht of het testosteron-
gehalte van de fietser aflezen…..

Jan de Jong liet op  Google Earth zien met welke 
stoeltjeslift hij omhoog was gegaan en welke helling hij in 
Frankrijk naar beneden was geskied (wat heeft dit nog met 
fietsen te maken?). Hij liet vervolgens zien hoe dit in het 
programma Trainingcenter (te downloaden van de Garmin-
site) weergeeft wat hij heeft uitgespookt.

We hebben toekomstbeeld gezien van een lid van 
Tourclub  Heeze, die weer en wind vaarwel heeft gezegd. 
Zijn trainingshulpmiddel de “Tacx”, in combinatie met van 
internet gedownloade GPS-tracks van TC Heeze en een 
PC met internetverbinding fietst hij de hele wereld rond, 
neemt het op tegen andere toerfietsers via internet en 
vestigt nieuwe klimrecords.

Wat is het nieuwste van het nieuwste: de Edge 800 met 
touchscreen, uiteraard getoond door Theo Thijs. Het lijkt 
op een iPhone, maar het is een GPS.

Kortom: een interessante avond. Ik hoop ondanks alles 
dat we onderweg nog tijd hebben om van de omgeving om 
ons heen te genieten.

Rob Geilleit
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Extra ritten op zaterdagen en zondagen
Ook voor 2011 hebben wij weer een programma samengesteld met ritten op zaterdag (en een 
enkele keer op zondag). Wij rijden dan, in een of meerdere groepen, tochten van enkele bekende 
fietsevenementen of nemen deel aan ritten van andere verenigingen. Voor al deze ritten geldt dat 
men zich vooraf in dient te schrijven. Aangezien de meeste ritten een grote populariteit kennen is 
tijdige inschrijving noodzakelijk.Wij willen dus niet wachten totdat op de ALV van 25 februari het 
clubprogramma bekend gemaakt wordt. We lopen immers dan het risico dat sommige ritten dan al 
vol zitten. Iedereen moet wel zelf zijn of haar inschrijving voor een of meerdere ritten verzorgen. 
Als u zich voor een rit heeft ingeschreven, laat Ad van Asten dat dan s.v.p. even weten door het 
sturen van een email. We kunnen dan het vervoer regelen en gezamenlijk naar de vertrekplaats 
rijden. 

Het programma voor de extra ritten ziet er als volgt uit:

Datum:! Rit:! ! ! ! ! ! ! Vertrekpunt:!! Afstanden:
april 2## Ronde van Vlaanderen# # # # Ninove# # 70-150-255
april 24# Klimmen-Banneux-Klimmen# # # Klimmen# # 90-130
mei 28# Jean Nelissen Classic# # # # Vianden# # 135-165-220
juni 4# # Valkenswaard-Valkenburg-Valkenswaard# Heeze## # 155
juni 12## Tilff-Bastogne-Tilff# # # # # Tilff# # # 72-136-232
juni 25## Limburgʼs Mooiste# # # # # Heerlen# # 150
juli 2# # Mendig-Budel# # # # # Mendig# # 230
juli 30## Luik-Bastenaken-Luik# # # # Aywaiile# # 130-170-245
augustus 6# Sean Kelly Classic# # # # # Vielsalm# # 90-130-160
augustus 27#Diekirch-Valkenswaard# # # # Diekirch# # 250
sept 3-10# Fietsweek# # # # # # Heeze## # diverse
sept 17# Mergelheuvelland 2-daagse# # # Sint-Geertruid# 90-120-160
sept 18# Mergelheuvelland 2-daagse# # # Sint-Geertruid# 70-120
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Clubweekend 2011 - Anhée, 17 t/m 19 juni.
Mijn e-mailtje na de vorige ALV heeft in elk geval tot resultaat gehad dat duidelijk werd dat de 5 extra 
kamers niet nodig waren. Voorlopig hebben zich 43 mensen via mail aangemeld, dus daarvoor voldoen 
de 25 gereserveerde kamers. Die mensen kunnen in elk geval mee (als ze nog willen..)
De definitieve inschrijving gaat nu lopen. Wil je definitief reserveren dan laat me dit via mail aan mijn 
adres “m_cremers@chello.nl weten (onderstaand stukje invullen, knippen en in het mailtje plakken) en 
maak een voorschot van 80 euro per persoon over op mijn rekening 3500.03.122 (geef in het mailtje 
aan of je partner mee wil) ten name van Mat Cremers o.v.v. Anhée 2011. Met de 80 euro verreken ik 
de reiskosten (of geef dat deel weer terug mocht je zelf rijden), de fooi voor het hotelpersoneel, de 
voorrijkosten en een gedeelte van de verblijfkosten.
Ik heb  inmiddels de beschikking over een wandelkaart van de directe omgeving van Anhée en ook een 
tweetal uitgeprinte wandelingen vanuit Anhé voor de wandelaars. Maar Dinant en Namen liggen ook 
niet ver weg, dus een uitstapje op zaterdag die kant op kan ook altijd.
Gezien het geschuif de laatste jaren met chauffeurs, medereizigers en zelf gekozen vertrektijden wil ik 
graag dat jullie mij laten weten wie met wie gaat meerijden en migen jullie dit zelf regelen: de centrale 
coördinatie hierover wordt elk jaar moeilijker. Als iemand zelf wil rijden en ruimte over heeft (voor 
fietsen en/of mensen) laat me dat dan weten want dan wil ik daar graag gebruik van maken. Die 
mensen die niet willen / kunnen rijden kunnen dat uiteraard bij mij aangeven.
Zaterdag 12 februari zijn Huub en ik richting Anhée gereden om de eerste digitaal uitgezette route na 
te rijden en te ervaren in wat voor een omgeving we nu werkelijk terecht gaan komen. Nou het hotel 
ligt er goed bij, mooie restaurants, zwembad en sauna zijn er weer, grote terrassen buiten, veel 
parkeerplaatsen voorhanden en het achterland is behoorlijk heuvelachtig (op  160 km route 2500 
hoogtemeters..). Maar alles tussen 80 en 350 meter hoogte, dus nooit erg lange beklimmingen (wel 
een paar hele mooie). Alle vooruitzichten staan goed voor een perfect weekend...

Groet
Mat Cremers.

Deelnameformulier Clubweekend 2011, Anhée, 17 t/m 19 juni

Naam + Naam medereiziger:# # ……………………………………….

Bankrekeningnummer:# # # ……………………………………….

Mobiel telefoonnummer:# # # ……………………………………….

Rijdt zelf:# 0 niet ## # 0 wel, met:# ……………………………….

Heeft ruimte over voor  …....   passagiers,  …..........  fietsen en wil ca. …......... uur vertrekken.

mailto:m_cremers@chello.nl
mailto:m_cremers@chello.nl

