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Van de Redactie

Het fietsjaar 2018 staat weer op  het punt van beginnen. Alle plannen zijn of worden 
weer gemaakt. Gaan we veel voorjaarsritten rijden, of zijn we van plan om mee te 
doen aan de fietsweek, of beide? Het bestuur nodigt jullie uit voor de voorjaars-ALV. 
Daar gaan we horen over de zaterdag en zondag ritten. Deze ritten zijn de basis van 
onze club. Wederom een jaar van veilig toeren in onze mooie omgeving met onze 
verschillende groepen. 

Let wel, deze keer zullen we dan allemaal dezelfde kleur helm dragen. Wij denken 
als bestuur dat het zeker zal bijdragen aan de veiligheid. Van de pak hem beet 130 
leden hebben er 111 een helm besteld. Een groot succes. De helmen zullen op  de 
ALV uitgereikt worden. Als je niet aanwezig kunt zijn op  de ALV, willen we je graag 
vragen om iemand te regelen die jouw helm meeneemt. 

Op  de ALV wordt onthuld wat dan eindelijk de bestemming is van de fietsweek. De 
commissie heeft zijn lippen goed op  elkaar weten te houden; geen enkel idee waar 
we naar toe gaan. Maar dat de leden er zin in hebben is al duidelijk. Er zijn reeds 8 
aanmeldingen op het moment van schrijven.

De notulen van de laatste ALV, de agenda van de komende ALV en het jaarverslag 
van 2017 zijn toegevoegd.

In deze toerflits kunnen jullie ook lezen over het clubweekend. Deze keer heeft ons 
nieuwe bestuurslid Peter Rothuizen de leiding op  zich genomen. Het weekend gaat 
naar Twente in de maand mei. 

Tenslotte hebben we een interview met Hans Daams gehad om een mooi artikel uit 
te brengen. Veel fiets geschiedenis!

Veel leesplezier en tot ziens bij de ALV in het Perron, 23 februari om 20.00 uur.

Jac en Marc
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Agenda Algemene Vergadering Tourclub Heeze
 Vrijdag 23 februari 2018 om 20.00 uur

 Dorpshuis ‘t Perron, Schoolstraat 48, Heeze

1. Opening.

2. Verslag van de Algemene Vergadering van 10 november 2017..

3. Mededelingen van het Bestuur en ingekomen stukken.

4. Bestuurssamenstelling.

5. Jaarverslag 2017.

6. Financiën: Financieel verslag 2017, kascontrole commissie, Begroting 2018.

7. Mededelingen commissies
★ Elegance
★ Elite / Prestige
★ PR
★ Clubweekend

PAUZE.

8. 9e TC Heeze Fietsweek 2018.

9. Uitreiking 1e helm.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

12. Afhalen helmen.
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Notulen Algemene Vergadering van 10 november 2017
1. Opening. 
De voorzitter Stephan Eltink opent de vergadering. Maar 
eerst wordt hem een noodzakelijk onderdeel overhandigd: 
de voorzittershamer. Het eerste gedeelte van de ALV 
bevat de meer serieuze zaken, maar na de pauze zal een 
ludiek gedeelte de agenda vullen.

2. Notulen AV van 10 februari 2017.
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
De secretaris wordt weer bedankt.

3. Mededelingen van het Bestuur en 
ingekomen stukken.

De secretaris maakt bekend dat de volgende leden zich 
afgemeld hebben als lid: Yori Eichhorn, Jorg Eichhorn, 
Teun Manders, en Hans Teunissen. Er zijn weer nieuwe 
leden te melden: Gibert van den Broek, Kim van Kessel, 
Peter Klarenbeek, Maria van der Vliet, Marian van der 
Putten, Mark Smit, Martijn Gijsbers, en Cees Vinck. 

Tenslotte ook de trieste melding van het overlijden van 
Frans Marcelissen.

Het bestuur brengt een voorstel voor de aankoop van een 
helm naar voren. Er is een exploitatie overschot en 
daarnaast vindt het bestuur veiligheid op  de fiets 
belangrijk. Na rijp  beraad is besloten om de leden een 
helm aan te bieden in onze clubkleuren. De club  neemt 
een deel van de kosten voor zijn rekening. De producten 
worden geleverd door onze sponsor Hans Daams, die ook 
een korting geregeld heeft. De vergadering verwelkomt 
het voorstel en geeft het bestuur de mogelijkheid om het 
voorstel verder uit te werken.

4. Bestuurssamenstelling.
Er zijn twee kandidaatstellingen die plaats vinden 
vanwege het einde van de termijn. Deze zijn: Stephan 
Eltink en Joost van den Heuvel. Er hebben zich geen 
andere kandidaten aangemeld bij het bestuur. Stephan is 
bereid om met enthousiasme nog een termijn als 
voorzitter te vervullen en stelt zich wederom kandidaat. 
Stephan wordt herkozen door de ALV. Joost heeft te 
kennen gegeven dat hij niet verder gaat als bestuurslid. 
Het bestuur heeft een vervanger gevonden in Peter 
Rothuizen. Peter heeft aangegeven dat hij met plezier zal 
deelnemen in het bestuur van de tourclub. Hij wordt door 
de ALV gekozen als nieuw bestuurslid. Elle Dekker heeft 
aangegeven te willen stoppen. Er wordt naarstig naar 
vervanging gezocht. Stephan geeft ook aan dat de 
functieomschrijvingen nog besproken gaan worden in de 
komende bestuursvergadering.

Joost krijgt de microfoon om de ALV toe te spreken. Hij is 
9 jaar bestuurslid geweest. Eigenlijk kort nadat hij lid van 
TC Heeze geworden is. Het was in de tijd dat er nog 
voorrijders waren en toen er nog 50+ leden waren. Hij is 
er wel trots op  dat in zijn periode dit aantal naar 130+ 
heeft mogen groeien. Joost heeft veel gedaan voor de 
club: ritten coördinatie, kleren uitzoeken, commissie 
Fietsweek (ook aan alle deelgenomen). Joost krijgt 
verdiend een groot applaus van de ALV voor zijn bewezen 
diensten.

5. Terugblik vanuit de commissies.
Heezer FietsWeekend
Leny Thijs bespreekt het 30e HFW. Ondanks het 
wisselvallig weer tijdens het weekend zijn er toch weer 
veel mensen op  komen dagen. Leny vraagt naar 
vrijwilligers die willen deelnemen aan de organisatie van 
het HFW. 

Leny heeft ook een kleinigheidje voor de ALV 
deelgenomen. Een handig opvouwbaar tasje dat gebruikt 
kan worden tijdens onze fietstochten.

Toertochten
Er heeft een verbetering plaatsgevonden in het splitsen 
van de groepen. Het is belangrijk om met niet te grote 
groepen te rijden. Daarnaast blijft het de bedoeling dat de 
mensen elkaar blijven aanspreken als daar reden toe is. 
Veiligheid, veiligheid en nogmaals veiligheid blijft het 
motto. 

Joost van den Heuvel bespreekt de statistieken van het 
jaar 2017. Er is een kleine toename van het aantal 
gereden kilometers. Daarnaast bespreekt Joost ook de 
gemiddelde snelheid van de Elite en de Prestiges. Deze 
ligt niet ver weg van de afgesproken snelheid, maar er 
wordt ook duidelijk gemaakt dat er een redelijk variatie is.

Clubweekend
Het 24ste clubweekend heeft plaatsgevonden in Overberg 
op de Utrechtse Heuvelrug. In tegenstelling tot de laatste 
twee jaren was het prima weer. Achttien fietsers hebben 
de uitgestippelde routes van Theo Thijs gefietst en zonder 
ongelukken. De dames hebben zich ook prima weten te 
vermaken en samen met de fietstochten heeft dit geleid 
tot een succesvol weekend.

Mat geeft aan dat hij met alle plezier de clubweekends 
georganiseerd heeft maar dat dit de laatste keer was. Hij 
gaat de komende jaren met de caravan eropuit. Theo 
Thijs heeft te kennen gegeven dat hij de routes wil blijven 
uitzetten voor het nieuwe clubweekend. De ALV wordt 
gevraagd of iemand de vrijwilligers rol over kan nemen.
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6. Terugkoppeling ledenenquete.
Marc Klaassen heeft een presentatie gemaakt om de 
uitkomst van de Ledenenquete te bespreken. Veel 
mensen hebben gereageerd (95+1) wat geleid heeft tot 
veel nuttige antwoorden.

De leden zijn tevreden over het rittenprogramma. Het 
bestuur zal niet veel veranderen maar hier en daar kleine 
puntjes meenemen. Over de volgauto is er een goede 
discussie. Wat te doen met de volgauto? De helft wil wel 
een volgauto en voor de andere helft is dit niet 
noodzakelijk. De volgende suggesties komen ter tafel:

• Bijhouden wanneer de volgauto functioneel is en 
waarvoor

• Ook voor de elegance bijhouden hoe vaak een 
volgauto nuttig kan zijn

• Standby volgauto voor pech
• Alternatief is om een jaar niet te rijden en noodzaak 

niet bijhouden

Met betrekking tot de MTB, wordt de suggestie geplaatst 
om meer bekendheid te geven aan de ATB groeps 
whatsapp.

Het bestuur neemt alle enquete suggesties mee en zal 
terugkomen op de volgende ALV.

7. Rondvraag.
Er is vraag naar Vrijwilligers voor Cycling for Age. Het 
bestuur zal nogmaals een email sturen om mensen te 
zoeken.

8. Jubilarissen.
Er zijn drie Jubilarissen die gehuldigd worden:

• Wim Tindemans (10 jaar)
• Rob Verhees (10 jaar)
• Wil van Maasakkers (25 jaar)

9. Uitslagen klassementen en 
prijsuitreiking.

De clubkampioenen worden bekend gemaakt. Deze zijn:

• Elegance: Monique van Kessel
• Superprestatie Dames: Paola van Scherpenzeel
• Superprestatie Heren: Geurt te Biesebeek
• Piet Bosman: Albert van de Kruis

10. Verslag TC Heeze Fietsweek 2017.
Jan de Jong doet verslag van de Fietsweek door middel 
van een filmpje. Extra notitie: deze is te vinden op 
www.youtube.com, Zoeken naar Tourclub Heeze.

11. Verslag Transalp 2017.
Bernard Schrauwen doet verslag van de Transalp. Ook 
hier is een mooi filmpje gemaakt Ook deze is te vinden op 
www.youtube.com, zoeken naar Tourclub  Heeze. Het is 
duidelijk dat de ALV leden met veel plezier naar beide 
filmpjes gekeken hebben. Het waren beide weer zeer 
geslaagde weken.

12. Ludieke afsluiting.
Tot slot heeft het bestuur Rien Bekkers als Tonprater 
gevonden om de bourgondische kant van het fietsen toe 
te lichten.

13. Sluiting.
Na deze afsluiting, neemt Stefan de voorzittershamer ter 
hand en sluit de vergadering.
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Het jaar 2017 was weer een goed fietsjaar. Er zijn veel 
tochten gereden met weinig tot geen ongelukjes of 
voorvallen. Veel leden hadden aan het begin van het 
seizoen al mooie plannen: een groep had natuurlijk al zin 
in de Fietsweek, anderen waren bezig met het 30ste 
Heezer Fietsweekend, een groepje fanatiekelingen dacht 
aan de 200 km MTB  tocht in het Sallandse en enkelen 
wilden 10.000+ km op  de teller krijgen. Allemaal 

bevestigingen van de leuke hobby die onze leden in het 
fietsen zien.

Wederom is aan het begin van het jaar aandacht 
gespendeerd aan veiligheid. Het bestuur heeft een 
vergadering gehad met de wegkapiteins om opnieuw de 
belangrijke punten te benadrukken. Deze zijn discipline, 
elkaar inlichten, netjes in het verkeer zijn en elkaar 

Jaarverslag 2017! ! ! ! ! ! ! door Marc Klaassen

http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
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aanspreken op  foutjes. In het afgelopen jaar zijn er in 
Nederland een aantal vervelende ongelukken geweest 
met wielrenners. Dit willen we voorkomen in onze ritten. 
Het bestuur heeft een extra stap  genomen om de 
veiligheid te waarborgen en wel door de clubleden met 
dezelfde helm te laten rijden. De kleur is net zo flitsend als 
onze outfit. Goed voor onze zichtbaarheid en het ziet er 
natuurlijk ook nog eens mooi uit!

De zondag en zaterdag ritten zijn goed bezocht. Het 
aantal gereden kilometers is gestegen na een jaar van 
daling. De Elegance groep  heeft in totaal 31.607 km op  de 
teller. De Elite/Prestige groepen samen een ontluisterend 
aantal van 108.980 km. Het bestuur wil meer ritten op 
zaterdag faciliteren. Naast de standaard ritten zoals de 
Hageland Classic zijn er afgelopen jaar mooie ritten 
gereden die vanuit Heeze zelf starten. Het was goed om 
te constateren dat gemiddeld ruim 20 leden meereden 
met deze ritten. Het bestuur hoopt dat dit aantal zal 
groeien in 2018. Dit alles heeft tot een mooi klassement 
geleid. De Piet Bosmans trofee is wederom gewonnen 
door Albert van der Kruis met 2890 kilometer. En bij de 
Elegance mocht Monique van Kessel de Elegance trofee 
in ontvangst nemen door het rijden van 2855 km. De 
Superprestatie prijzen waren voor Geurt te Biesebeek en 
Paola van Scherpenzeel. 

Helaas hebben we kunnen zien dat er minder 
zomeravond ritten gereden worden. Er zullen initiatieven 
genomen worden in 2018 door het bestuur en hopelijk 
actieve leden om dit weer te verbeteren.

Andere tochten die gereden zijn waren de Mendig-Budel, 
Diekirch, Jean Nelissen Classic en ook Les Deux Alpes, 
noem maar op. Maar ook speciale aandacht kan gegeven 
worden aan de KiKa tocht die vier jonge leden van 
Tourclub  Heeze gereden hebben. Sociale betrokkenheid 
op zijn best. Het was mooi om deze kerels te volgen via 
de social media. 

Het bestuur is benaderd door de Mijl van Mares om mee 
te doen met de toerversie. En ja hoor, vier helden van de 
club dachten om dit maar eens te doen. En zeker niet 
onverdienstelijk. Iets wat voor herhaling vatbaar is in 
2018.

Het fietsweekend was dit jaar in Overberg in de Utrechtse 
Heuvelrug. Een erg mooi stukje Nederland om te fietsen. 
27 deelnemers waarvan 18 fietsende hebben twee dagen 
lang onder genot van het mooie weer heerlijk kunnen 
fietsen.

De fietsweek van TCHeeze vond plaats in het Franse 
Meyrueis in de Cevennen. Het aantal van 17 fietsers ging 
mee in deze 8ste fietsweek al weer. Het was zogenaamd 
het middelgebergte maar een Mont Aigoual met zijn 1567 
meter is zeker geen kleine jongen. Er zijn deelnemers die 
10.000+ hoogtemeters hebben gereden in deze week. In 

diezelfde week was een clubje van 18 MTB 
fanatiekelingen bezig met een Transalp  tocht. Van de 18 
fietsers waren er veel TCHeeze leden. De tocht ging van 
het Oostenrijkse Dalaas naar het Italiaanse Verceia (Lago 
di Mezzola) in 6 etappes. De tocht was in meerdere 
gevallen adembenemend.

Het ledenaantal is iets gegroeid. Er zijn enkele 
oudgedienden helaas gestopt maar ook door goede mond 
op mond reclame zijn er weer nieuwe leden bijgekomen. 
Het aantal staat nu in de buurt van 130. Helaas was er de 
trieste mededeling van het overlijden van oud lid Frans 
Marcelissen. Hij heeft zijn gevecht tegen zijn ziekte helaas 
moeten opgeven. Veel van de leden hebben toch een 
laatste groet kunnen brengen bij de afscheidsceremonie.

Natuurlijk was 2017 een topjaar alleen al vanwege de 
30ste Heezer Fiets Weekend. Een uithangbord van de 
betrokkenheid van TCHeeze in de locale omgeving. Grote 
groepen mensen en gezinnen melden zich aan om in de 
buurt van de parel van Brabant mooie tochten te fietsen. 
Het is een genot om het plezier van de deelnemers te 
mogen ervaren en dat nu al 30 jaar lang.  
In 2017 heeft er op bestuursgebied een verandering 
plaats gevonden. Na een drietal termijnen van drie jaar 
heeft Joost van den Heuvel besloten om zijn bestuurswerk 
te stoppen. Natuurlijk zal Joost nog steeds nauw 
betrokken zijn bij de vereniging maar zal Peter Rothuizen 
zijn werk overnemen als nieuw bestuurslid. Ook heeft Elle 
Dekker aangegeven om te stoppen als Elegance 
bestuurslid. Ook hier wordt voor vervanging gezocht. 
Tenslotte heeft de voorzitter na zich opnieuw kandidaat te 
stellen van de ALV een nieuwe termijn als bestuurslid 
mogen ontvangen. 

Er waren drie jubilarissen in 2017. Rob Verhees en Wim 
Tindemans hebben 10 jaar fietsplezier bij TCHeeze. Wil 
van Maasakkers heeft 25 jaar lidmaatschap  op zijn naam 
staan. Allen van harte gefeliciteerd met deze prestatie. 

Het seizoen 2018 staat op  het punt van beginnen. De 
winterritten zijn goed bezocht. Er wordt veel gereden op 
de MTB. Het is ook duidelijk op  Strava hoeveel home 
trainers/Tacx machines er bij de leden thuis staan. Kortom 
de start op  4 Maart is nabij en de leden zullen met veel zin 
in het nieuwe seizoen op het Gemeentehuisplein staan. 

Het bestuur zal zich blijven inzetten voor de veiligheid van 
de fietstochten. De enquete die in 2017 gehouden is, is 
een bron van ideeën en verbeteringen. Daarnaast zullen 
er allerlei activiteiten ontplooid worden die de 
betrokkenheid van de leden zal vergroten; in en buiten de 
vereniging. Niets hoeft, alles kan, gezellig met elkaar 
fietsen!

Het bestuur wenst alle leden een sportief en gezond 
fietsseizoen in 2018 toe!
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Interview Hans Daams!! ! ! ! ! Door Marc Klaassen

Hans, wanneer ben jij met fietsen begonnen?
Ik was 6 toen ik bij mijn oom ging kijken. Hij deed aan 
wielrennen. Toen ik 8 was reed ik al wedstrijden. Bij TWC 
De Kempen in Valkenswaard. De club  had 4 jeugdleden in 
1970. Willem II had een profploeg en wij mochten in die 
kleding rondfietsen.

Wanneer merkte je dat je goed kon fietsen?

In de jeugd was het spelenderwijs. Ik kon altijd mee doen 
in de wedstrijden. En op  een gegeven moment won ik er 
10 van de 25. Maar toen ik 12/13 jaar oud was schoten 
enkelen me voorbij. Ik was maar een klein manneke. 
Echter op  17/18 jarige leeftijd merkte ik dat ik bij de beste 
ging horen. Mijn lichting was een goeie lichting: ik fietste 
met Nico Verhoeven maar ook met Jean Paul van Poppel 
bijvoorbeeld. En met die mannen trok je op  en je 
motiveerde elkaar en daar werd je beter door. Andere 
personen in de lichting van die tijd waren Erik Breukink, 
Gert Jacobs en Gert Jan Theunisse.

In 1984 ben je naar de Olympische Spelen geweest. 
Hoe was dat?

Jazeker, ik ben daar geweest. Meegelopen in het stadion. 
Prachtervaring! Met 4 man gestart (met Van Poppel, Twan 
Poels en Nico Verhoeven) maar na 70 km gestopt. Onze 
voorbereiding in NL was niet optimaal. Slecht weer, koud 
en veel regen. We vertrokken een week van tevoren en 
uiteindelijk was het daar te heet. Kwestie van verkeerde 
acclimatisering. Was wel een fantastische ervaring. Mijn rit 
was op  de eerste dag en de weken erna waren vrij om de 
andere sporten te bekijken. Op UCLA geslapen. Beach 
boys op  de campus, was een goeie tijd met veel 
belevenissen. Van Poppel is toen nog in Las Vegas 
getrouwd.
Hoe lang ben je prof geweest? 
Ik ben vijf jaar prof geweest. 2 jaar bij Kwantumhallen en 3 
jaar PDM. Door hartritmestoornissen heb  ik moeten 
stoppen helaas. Die periode aan het einde was sowieso 
vervelend door het overlijden van Bert Oosterbosch.
Wie was je held in het Peloton? 
In de amateurtijd was het Joop  Zoetemelk maar later was 
het toch wel de tijd in PDM met Theunisse en Rooks. Daar 
heb  ik nog steeds veel contact mee… goeie gasten. Joop 
zei nooit veel. Greg Lemond is een prachtfiguur. Na zijn 
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jachtongeluk fietste hij bij ons, waar hij de ene na de 
andere rit na 80 km afsloot. Een jaar later won ie de TdF 
(de 8 seconden Tour tegen Fignon).

Fiets jij nog veel?
Jazeker maar niet hard. Ik fiets graag samen met de 
vrouw. Samen fietsen met een recht stuur fiets. Maar ook 
op de ATB  fietsen vind ik erg leuk. Als in maart de 
temperatuur nog laag is en een flink windje staat kan het 
in de bossen heerlijk zijn. Dan ga ik met plezier naar de 
bossen om mooie tracks te rijden. Het enige wat ik niet 
doe is fietsen in het donker. 

Hoe ben je in de fietsenzaak gerold?
Na het fietsen als prof ben ik in het criterium wereldje 
terecht gekomen. Ik ben boekhouder van huis uit en heb 
ongeveer 2 jaar alle contracten, lijsten, etc geregeld in 
enkele van die criteriums. Bijvoorbeeld de profronde van 
V’waard. Die hadden 100.000 gulden budget. Dat moet 
wel goed geregeld worden. Daarna draaide ik het Cyclefit 
programma via een fietsengroothandel van de oud 
sponsor van PDM. En zo kwam ik in contact met allerlei 
fietsenwinkels. Ik dacht waarom niet voor mezelf 
beginnen; veel leren van de winkels en veel rondkijken. In 
het begin van de winkelstart kon ik nog niet veel 
monteren, maar dit heb ik allemaal geleerd in de 
avonduren met hulp van anderen.

En hoe in Achel?
Mijn vrouw is in Achel geboren en de hallen hier in de 
buurt zijn familiebezit en die zijn deels gebruikt voor de 
fietsenzaak. Binnen enkele weken was het geregeld en nu 
zitten we er 25 jaar. 

Wat voor merken heb je in de winkel gehad?
Ik heb niet altijd Specialized gevoerd. In het begin hadden 
we Colnago bijvoorbeeld. Maar ik ben ook bij het begin 
van Ridley geweest. Veel samengewerkt met de 
eigenaren en de vader van Tom Boonen.

Wat is het belangrijkste wat jij voor een klant kunt 
betekenen?
Ervaring van A tot Z, het enthousiasme, alles weten over 
voeding, materiaal, hoe lange ritten fietsen. Ik heb  veel 
ervaring opgedaan van jongs af aan en dat advies kan ik 
overbrengen. Kortom service en advies leveren is erg 
belangrijk voor mij. Bijvoorbeeld, mijn fiets kraakt maar 
niet de eerste 20 minuten. Dan moet ik het oplossen en 
dat doen we dan ook.  Niets ergers dan een krakende 
fiets.

Ik ben van november tot maart volgeboekt met de 
verzorging van de fiets (winterbeurt). Allerlei categorie 
mensen, de mensen die in november komen met de fiets 
en zijn op  tijd voorbereid, maar ook mensen die op het 
allerlaatste moment met de fiets komen om toch in maart 
klaar te kunnen staan.

Wat ons opviel bij je 25 jarig jubileum is dat het goed 
druk was. Hoe heb je het feest beleefd?
Jazeker, ik was blij om te zien dat bij het jubileum ook veel 
klanten van het eerste uur waren. Bijvoorbeeld Jan 
Hoogsteen (Cardioloog Maxima) komt van het eerste 
moment bij mij in de zaak.

Hoeveel mensen werken bij je?
Ik heb  drie monteurs, maar ook mijn vrouw, mijn zoon 
zitten in de zaak. Mijn dochter werkt nu in een andere 
winkel. Mijn dochter heeft veel gefietst, mijn zoon is meer 
van de ATB. Is ooit derde geworden op het WK in de 
ploeg van Bart Brentjes. Allemaal zijn we besmet met het 
fietsvirus.

Hoe ben je met tourclub Heeze in aanraking 
gekomen?
Tja, dat is denk ik toch via personen als Theo Thijs 
gebeurd. Ik keek laatst in het archief en toen zag ik dat ik 
al meer dan 10 jaar op  het TCHeeze shirt sta. Ik heb 
verschillende kleding setjes meegemaakt. Het laatste is 
wel het mooiste natuurlijk :-) Alleen al door het mooie geel 
samen met mijn rode logo. 

En wat vind je van de club?
Er zijn in de regio maar weinig van dit soort clubs. Erg 
goed georganiseerd allemaal. Er zijn verschillende 
groepen waar mensen bijpassen. De mensen zijn aardig 
voor elkaar, geen onvertogen woord, gewoon een 
gezellige club. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Dat 
is uniek. 

Het valt me wel op dat de groepen op  snelheid rijden. De 
tweede groep rijdt toch redelijk snel. Ik heb  een paar keer 
meegereden en dan valt me wel op  dat er heel erg 
gedisciplineerd gereden wordt. Toch, als je op  snelheid 
rijdt op  een klein fietspad moet je oppassen. Veiligheid is 
het allerbelangrijkste. 

Gelukkig krijgen we allemaal nieuwe leden erbij. Ook 
jonge leden.
Inderdaad, het is belangrijk om nieuwe leden te krijgen. Ik 
zie in Valkenswaard dat er ook een jonge club  is. Maar in 
andere dorpen zie je ook dat veroudering zorgt voor clubs 
die ter ziele gaan. Dat is spijtig om te zien.  

Hoe wil je dit interview afsluiten?
Advies geven aan mensen over het fietsen is het 
belangrijkst. We brengen graag het enthousiasme over 
voor zowel mannen als vrouwen. Maar ook de kunde voor 
materiaal hebben we in huis. Ik hoop om nog een goeie 
tijd door te kunnen gaan met dit werk want het is heerlijk 
om te doen. Tenslotte heb  ik nog het officiële Spelen outfit 
van 1984 van Hans mogen zien. Strak “pakkie” wat netjes 
in zijn kantoor te vinden is samen met de oorkonde van 
deelname. Het gaf mij toch een mooi gevoel om dat te 
zien. Toch maar mooi meegemaakt daar in de USA.
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Wanneer :   Weekend na Pinksteren    25-27 Mei 2018

Waar :

Bij Tante Sien in Vasse (Twente).  Hotel Tante Sien  is reeds 130 jaar gehuisvest in een oude Twentse boerderij en een 
begrip in Twente.  Het hotel is prachtig gelegen aan de rand van het dorp. 

Het hotel heeft 14 kamers voor 2 personen en 1 kamer voor 1 persoon. 

Op een viertal van de twee persoonskamers is eventueel een extra bed te plaatsen.  

Prijs :

Halfpension inclusief snack bij vertrek zondagmiddag  97,- excl. toeristenbelasting .

Routes denkbaar in alle richtingen .  Theo Thijs zal ook dit jaar er zeker in slagen een aantrekkelijk fietsprogramma te 
maken met zowel zaterdag als zondag, met op  beide dagen de keuze uit een kortere tocht van rond de 80km, alsook een 
langere tocht van boven de 100 km. 

Vasse  ligt tegen de Duitse grens en beidt rondom licht glooiend landschappen met kronkelende goed befietsbare rustige 
wegen,langs mooie dorpen als Ootmarsum en Lattrop   ook met hier en daar  een klimmetje, met aansprekende namen als 
Kuiperberg en Tankenberg (85mtr). Ook over de grens tussen Twente en Drente in ligt ingesloten een relatief onbekend 
Duits gebeid met ook  voor de fietser verrassende mogelijkheden. .

Tante Sien is ook gekend als een echt wandelhotel. Vele Mooie wandelingen starten vanuit hotel Tante Sien, bijvoorbeeld 
een 17 kilometer lange prachtige  Trage Tocht Vasse langs kapelletjes en landkruisen tocht 14469 uit de  
www.wandelzoekpagina.nl 

Inschrijving staat open vanaf nu dat mag middels inschrijving op de website, maar mag ook met een mailtje of telefoontje 
aan mij. Wie het eerst komt , het eerst maalt. 

Ik heb  een optie tot 1 maart kunnen krijgen, daarom graag  niet te lang wachten met besluiten.  Laat mij het weten als je 
graag meegaat maar niet eerder kunt beslissen. Ik zal dan een verlengde optie op enkele kamers proberen te krijgen. 

Adres: Tante Sien
Denekamperweg 210
7661 RM Vasse
http://www.tantesien.nl/hotel/Vasse
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Patrick Groenen
Ik zal me zelf even voorstellen, mijn naam is Patrick 
Groenen en ben van het bouwjaar 1972 dus op  dit 
moment 45 jaar. Woonachtig op  Rapenland 8 in het 
pittoreske Geldrop  sinds 1997. Daarvoor heb  ik mijn jeugd 
in Aalst  doorgebracht. Ik heb  twee lieve kinderen, een 
dochter Tess van 14 jaar en een zoon Mees van 12 jaar 
die beide ook heel graag sporten. En ook nog een frans 
buldogje, die luistert naar de naam Tooske waar ik menig 
uurtje mee ga wandelen. Ik werk momenteel bij de 
Gemeente Eindhoven als ICT Beheerder . Op sportgebied 
loop  ik al sinds 2006 halve marathons   en andere 
hardloop  evenementen.   Op  woensdagavond , speel ik 
altijd een uurtje zaalvoetbal met een clubje vrienden 
onderling tegen elkaar, wat ik met veel plezier doe. 
Kortom sport is een rode draad door mijn hele leven al, 
ook in mijn jeugd altijd veel gesport.

Vakanties en stedentrips behoren ook tot mijn favorieten . 
Zo ga ik graag in de zomer de zon op  zoeken in het 
zuiden van Europa, en sta ik in de winter graag op  de 
lange latten in Oostenrijk of Frankrijk. Tevens heb  ik ook 
al 30 jaar een seizoenskaart van PSV, dus mijn hartje ligt 
ook aan de Frederiklaan in Eindhoven ga ik elke 
thuiswedstrijd kijken en pik ik menig Europees 
uitwedstrijdje mee. Met Vincent nog een keer naar 
Manchester geweest, maar daar zal ik maar niks meer 
over zeggen � ……

Sinds een jaar of 2 ben ik een beetje bezig met fietsen. In 
eerste instantie op  een hybride fiets begonnen en dat 
smaakte naar meer. Vorig jaar een wielrenfiets 
aangeschaft, met als doelstelling om meer te gaan fietsen. 
In 2017 best redelijk wat gefietst met een clubgenoot 
Vincent Haighton. Via hem ben ik ook interesse gaan 

krijgen in TCH. Eind vorig jaar, daarom ook besloten om 
lid te worden van TCH en me dus aangemeld. Op 
zondag 4 maart is het dan zo ver voor mij en mag ik mijn 
eerste rit bij TCH gaan maken en ik mag hopen dat er nog 
heel veel volgen en dat het mij bevalt om ook in een groep 
te rijden

Tot zondag 4 maart Allemaal.

Pierre Kees
Hallo,ik ben Pierre Kees, ben 56 jaar en kom uit Geldrop. 
Sinds 1 januari ben ik lid van TC Heeze. Ik ben getrouwd 
met Hettie en samen hebben we 3 pracht meiden en ben 
ik inmiddels opa van 4 kleinkinderen. Ik werk bij van den 
Udenhout als automonteur, al vanaf 1989. Vroeger deed 
ik motorcross van 1975 t/m 1984 waarvan de laatste 2 
jaar in België vbm 1x Geldrops kampioen 500sen. Na mijn 
cross periode heel tijd niks aan sport gedaan, in 1997 
gaan motorrijden Alpen, Pyreneeën en dergelijke tot 2007 
ongeveer. Nadat ik gestopt ben met roken in 2000 ging 
het rap met de kilo’s waarna ik besloot om in 2007 toch 
maar weer te gaan sporten. Dat werd mountainbiken en 
na een zeer moeizame start, kreeg ik er wel zin in en het 
ging steeds beter. Daarna heb  ik nog wat MTB-marathons 
gedaan SFORZ cup maar dat doe ik niet meer. Heb  toen 
een race fiets gekocht en mij daar weer moe op  gemaakt. 
Ik heb  een paar keer meegefietst met TC Heeze en dat 
beviel me zo goed dat ik besloten heb om lid te worden.

Dus in 2018 heb ik weer een nieuw tenue en veel nieuwe 
mensen te leren kennen.
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John Deelen
Mijn naam is John Deelen, 56 jaar, geboren en getogen in 
Eindhoven maar na mijn trouwen in Geldrop  komen 
wonen. Ben getrouwd met Miranda en heb  2 volwassen 
zonen die beide al het huis uit zijn. Ik werk bij Tenback 
Projecten in Eindhoven, een bedrijf dat bijna alles doet op 
het gebied van afbouw. Mijn hobby’s zijn sport, voetbal 
(PSV) in het bijzonder , muziek en koken.

Ik heb  altijd aan sport gedaan, voetbal ,zaalvoetbal, 
badminton en hardlopen. Het fietsen is begonnen rond 
mijn 30e. ik heb  meerdere keren Diekirch-Valkenswaard 
gereden en samen met Harco Beens en een groep  de 
Mont Ventoux beklommen. Ik fiets meestal dinsdags met 
Harco en verder veel alleen, maar na de goede berichten 
over Tc Heeze dit jaar toch maar het besluit genomen om 
mij bij de club aan te sluiten, en ik hoop vele mooie 
tochten te kunnen maken met een enthousiaste groep 
mensen.
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Gevonden op Internet ! ! ! ! ! ! door Marc Klaassen

In deze rubriek een drietal onderwerpen voor de lezers. 

Ten eerste wil ik jullie een app  voorleggen en wel de 
MyCols app. Mede ontwikkeld door twee van onze leden 
(Stijn van Meerwijk en Xavier van Aubel). Het is een grote 
database met klimprofielen. Deze klimprofielen zijn 
uitgebreid beschreven en visueel gemaakt. Naast deze 
lange lijst van klimmen die dagelijks wordt uitgebreid, tref 
je ook een wereldkaart aan. Op  deze wereldkaart zijn al 
deze cols weergegeven. Als je bijvoorbeeld in de Alpen 
staat, kun je zien welke cols in de buurt zijn. En welke 

cols bij elkaar liggen. In de (nabije) toekomst wordt het 
mogelijk om een profiel aan te maken. Door een 
koppeling met Strava te maken kunnen we alle exacte 
klimtijden registreren, waardoor er een klassement 
ontstaat. Verder kun je je eigen prijzenkast beheren, en 
zien waar jij in de klassementen staat. En natuurlijk heb  je 
straks een overzicht welke cols je allemaal hebt 
beklommen. Deze app  is dus de ultieme klimapp. Ideaal 

ter voorbereiding op een vakantie, of als hulpje tijdens je 
fietsvakantie.

Ten tweede en derde… als je een bucketlist wil hebben 
van ritten in NL die je niet kunt missen. Klik dan de links 
hieronder.

Voor de racefiets: https://www.fietssport.nl/magazine/id/
190/toertochten/10-tochten-voor-je-bucketlist

En voor de MTB: https://www.fietssport.nl/magazine/id/
194/toertochten/10-mtb-tochten-die-je-niet-mag-missen
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