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Van de Redactie

Over twee weken zal het nieuwe wielerseizoen van start gaan. Inmiddels heeft de 
winter definitief afscheid genomen van Nederland. Afgezien van twee weekenden, 
waarin vanwege sneeuw niet gefietst kon worden, bleek het alles behalve een 
horror-winter te zijn geworden. Alhoewel, op het nippertje toch geen 
Elfstedentocht...

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer in volle gang. Er 
is weer een uitdagend rittenprogramma samengesteld, waarbij zeker iedereen op 
zijn niveau aan zijn trekken zal komen. We gaan komend seizoen starten in een 
nieuw jasje en met een aantal nieuwe elementen. Het nieuwe jasje slaat op onze 
nieuwe website, die we op de voorjaarsvergadering zullen gaan opstarten. Het is 
een prachtig site geworden, helemaal up-to-date en even dynamisch als het 
karakter van de vereniging zelf. Daarnaast zullen we in dit seizoen gaan starten 
met een extra tussengroep bij de Giants (Plus). Overigens: ook de groepen zullen 
qua naamgeving in een nieuw jasje worden gestoken. In de voorjaarsvergadering 
zal de uitslag van de prijsvraag bekend worden gemaakt en weten we onder welke 
namen de diverse groepen zullen gaan rijden. We nemen dan afscheid van de 
naamgeving Gazelles en Giants (Plus)...

Wij hopen dat iedereen tijdens de winterperiode actief is geweest om de conditie 
een beetje op peil te houden. Een aantal mensen heeft zich weer uitermate 
uitdagende sportieve doelen in het vooruitzicht gesteld. Zo zal een vijftal leden 
deel gaan nemen aan de Marmotte. Daarnaast geven twee leden wederom acte-
de-presence bij Alpe d’Huzes! Omdat wij de ongemakken van onze stijgende 
leeftijd moeten compenseren met beter en lichter materiaal is ook de regionale 
middenstand weer financieel gestimuleerd en zullen enkele leden binnenkort 
verschijnen op de mooiste, flitsende tweewielers. Maar goed, het trappen moet 
toch nog altijd door onszelf gebeuren. 

De redactie hoopt iedereen te zien op de voorjaarsvergadering en wil alle leden 
alvast een heel gezellig, veilig en sportief seizoen 2012 toewensen!

De Redactie
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Agenda Algemene Vergadering Tourclub Heeze

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op:
! Vrijdag 2 maart 2012 om 20.00 uur
! Sportpark ‘t 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 25 november 2011.

4. Bekendmaking uitslag prijsvraag naamgeving groepen.

5. Officiële lancering nieuwe website TC Heeze met uitleg over het gebruik van de site.

6. Financieel verslag 2011, vaststellen begroting 2012 en benoeming kascommissie 2012

7. Jaarverslag 2011

8. Mededelingen vanuit de commissies.
★ Commissie Toertiochten (met indeling groepen, volgwagen)
★ Commissie Gazelles.
★ Commissie Heezer FietsWeekend
★ Commissie Sponsoring en Clubkleding
★ Commissie PR
★ Commissie Overige Activiteiten

9. Clubweekend Trier

10. 3e TC Heeze Fietsweek 2012

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Na de vergadering zullen de NTFU documenten worden uitgereikt. Wij hopen u allen op deze 
vergadering te ontmoeten om samen met u het fietsseizoen 2012 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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Mededelingen van het Bestuur
Tijdens de najaarsvergadering zijn Stephan Eltink en Joost van de Heuvel bij acclamatie herkozen in het bestuur van 
Tourclub Heeze. Binnen het bestuur is de taakverdeling besproken en besloten dat iedereen komend jaar zijn huidige 
taken zal blijven vervullen: Wim Camp: voorzitter, Stephan Eltink: secretaris, Joost Snoeijen: penningmeester, Joost vd 
Heuvel: bestuurslid, Monique Kupers: bestuurslid.

Het bestuur zoekt nog kandidaten, die interesse hebben om de PR commissie voor te zitten of hieraan bij te dragen. 
Hierbij gaat het om het coördineren van alle PR gerichte activiteiten: website, Toerflits, externe publicaties, in nauwe 
samenspraak met het bestuur. Wil je ook je steentje bijdragen aan de vereniging? Meld je dan aan bij de secretaris 
(s.eltink@hccnet.nl).  

Ook voor de commissie Gazelles wordt nog versterking gezocht, liefst iemand die in deze groep rijdt. Ook hiervoor svp 
aanmelden bij de secretaris. 
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Notulen Algemene Vergadering van 25 november 2011
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet 
alle aanwezigen van harte welkom.

2. Presentatie NTFU
Linda Beliën verzorgt namens de NTFU een presentatie, 
waarin wordt toegelicht op  welke manier de NTFU de 
verenigingen en hun leden ondersteunt. Naast de 
fietsverzekering blijken er meerdere andere voordelen te 
zijn die door de NTFU worden aangeboden. 

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Vergadering van het 
voorjaar van 2011 wordt door de vergadering zonder 
verdere opmerkingen goedgekeurd.

4. Mededelingen van het bestuur
Inmiddels zijn er weer vijf nieuwe leden, die zich bij onze 
vereniging hebben aangesloten, waaronder zelfs iemand 
zonder fietservaring. Hiermee wordt de stijgende trend 
van ons ledental voortgezet. Lamber van Lierop  heeft zich 
helaas als lid afgemeld. Piet Philipsen blijft wel lid, maar 
zal bij de NFTU worden afgemeld als actief fietser. 

5. Bestuurssamenstelling
Stephan Eltink en Joost van de Heuvel treden conform de 
statuten van Tourclub  Heeze af als bestuurslid i.v.m. het 
volbrengen van hun termijn van drie jaar. Beide heren 
hebben zich voorafgaand aan de vergadering herkiesbaar 
gesteld. Verder hebben zich bij het bestuur geen 
tegenkandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. 
Daarom worden Stephan Eltink en Joost van de Heuvel 
bij acclamatie opnieuw benoemd als bestuurslid voor een 
termijn van drie jaar.

6. Stand van zaken in de commissies
Toertochten 
★ Het afgelopen seizoen viel de belangstelling voor de 

zaterdagtochten wat tegen. Het bestuur hoopt dat door 
de gescheiden inschrijving via de nieuwe website in 
het nieuwe seizoen meer leden zullen deelnemen aan 
zaterdagtochten. Jan Manders onderschrijft het nut 
van gescheiden inschrijven. Karel Bogaart merkt op 
dat de geringe belangstelling voor de zaterdagtochten 
wellicht komt doordat er meer aanbod, waardoor 
deelname aan diverse tochten meer versnipperd is. 

★ Marian Zwart geeft aan dat het beter is dat rijders die 
onderweg willen aanpikken bij de Giants Plus achter in 
de groep  gaan rijden; soms leidt het moment van 
aanpikken tot chaos en gevaarlijke situaties. 

★ Het rijden met de volgwagen is over het algemeen 
prima verlopen. Paul vd Mortel heeft een behoorlijk 
aantal ritten begeleid, waarvoor dank! In de meeste 
gevallen bleek de inzet van de volgwagen wel degelijk 
nuttig; gelukkig bleef de inzet in de meeste gevallen 
beperkt tot het verwisselen van wielen. In een enkel 
geval moest de EHBO koffer er aan te pas komen. Het 
bestuur stelt voor om ook komend seizoen verder te 
gaan met het concept van zelf de volgwagen 
bemannen en roept in het bijzonder de leden, die dit 
seizoen nog niet gereden hebben, op zich beschikbaar 
te stellen. 

★ Joost vd Heuvel presenteert een overzicht van de 
statistieken van het seizoen 2011. 

★ Joost vd Heuvel geeft een presentatie over het 
concept van het rijden met een derde Giants groep  in 
2012. Pieter Groenveld merkt op  dat na de zomer bij 
het rijden met een groep  de snelheid soms te hoog 
was, waardoor ongewenste en soms onveilige 
situaties ontstonden. Een van de problemen is het 
zorgen voor voldoende koprijders in de Giants groep. 
In het komend seizoen zal een zwaarder beroep 
worden gedaan op  de wegkapiteins om meer discipline 
qua snelheid te waarborgen. Frans Marcelissen merkt 
op dat er soms door rood licht gereden is, dit is 
uiteraard zeker niet de bedoeling! Karel Bogaart merkt 
op dat het zaak is om de koprijders bij de Giants goed 
te instrueren over de gang van zaken (inhouden na de 
bocht, etc). Gerard Dierick merkt op  dat het onterecht 
is dat Giant Plus rijders worden aangesproken, terwijl 
zij met goede bedoelingen inspringen in geval van 
onvoldoende koprijders vanuit de Giants. Jac Zwart 
merkt op  dat het met name een kwestie is van 
reguleren van de snelheid. Wim van de Steen stelt de 
vraag of door het invoegen van een derde groep  de 
Giants groep  niet te klein dreigt te worden? Een 
voorlopige analyse door de commissie Toertochten 
geeft aan dat de groepen redelijk gebalanceerd zijn 
qua aantal. Maar uiteraard hangt alles af van de 
feitelijke opkomst bij iedere rit en zullen we eea 
moeten proberen en later evalueren. Het idee van een 
extra groep  is het bieden van een sportieve uitdaging 
voor iedereen op  ieders niveau en daarnaast het 
voorkomen van onveilige situaties door het rijden met 
een te grote snelle groep. 

Commissie Gazelles
De Gazelles zijn blij met de deelname van enkele heren in 
deze groep op  de zondag. Als er meer leden zijn die 
belangstelling hebben om mee te rijden, zijn ze van harte 
welkom! De groep  heeft zes vaste koprijders en stopt altijd 
voor koffie onderweg. 
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Commissie ATB 

Naar aanleiding van de behoefte aan een ATB 
programma (uitkomst van onze leden-enquete) heeft 
Wim Tindemans een programma gecoördineerd. Helaas 
bleek de opkomst herhaaldelijk nihil. Hoe komt dit? Wim 
merkt op  dat er waarschijnlijk in vele kleine groepjes, 
meer individueel gereden wordt, is dit optimaal? Joost vd 
Heuvel stelt voor om nader te onderzoeken bij de ATB-
ers waar het probleem in schuilt. Jan Adams stelt voor 
om contact op  te nemen met de Holle Klepels (actie Joost 
vd H), zodat de ATB-ers onder onze leden zich wellicht bij 
hen kunnen aansluiten voor ATB tochten in de winter. 

Commissie Heezer Fiets Weekend

Het HFW kende een redelijke opkomst in 2011. Komend 
jaar zal dit evenement voor de 25e keer plaatsvinden. De 
commissie blijft het HFW organiseren met dezelfde 
enthousiaste groep. Wel is wat vers bloed als aanvulling 
welkom. De 25e editie zal worden georganiseerd volgens 
het vertrouwde concept, vervolgens zal de toekomst van 
een HFW ‘nieuwe stijl’ worden bekeken. Voor de jubileum 
editie zal wel worden gekeken hoe dit wat verder kan 
worden aangekleed met extra feestelijke activiteiten.

Commissie PR

Het belangrijkste wapenfeit is de nieuwe website. Joost 
van de Heuvel laat een eerste versie zien van de layout 
van de site. Hij ziet er geweldig uit, complimenten aan 
degenen die hieraan hebben bijgedragen! Tijdens de 
komende voorjaarsvergadering zal de site officieel in 
bedrijf worden genomen. 

Commissie Overige Activiteiten

De presentatie mbt trainingsleer was een succes, wellicht 
komt er een vervolg. Wat betreft “Heeze Luidt De Lente 
In” zullen we ons bezinnen op  deelname; iets ludieks is 
altijd een goede manier om de vereniging binnen de 
Heezer gemeenschap  positief te presenteren. De beurs 
Bikemotion werd onlangs door maar liefst elf leden 
bezocht, het was een interessante en leuke dag. De 
Ladies Tour is dit jaar goed verlopen en leverde minimaal 
1 nieuw lid op. Ook in 2012 zal de Ladies Tour weer op 
het programma staan. Verder wordt er over gedacht om 
tijdens de winterperiode een onderhouds-clinic te 
organiseren. 

Clubweekend

Het hotel is geregeld, belangstellenden dienen zich zo 
snel mogelijk op  te geven. De omgeving biedt voor elk wat 
wils. Omdat Huub Maas zich heeft afgemeld als lid van 
Tourclub  Heeze, zal Wim Camp samen met Mat Cremers 
de organisatie van het clubweekend verzorgen. Eventuele 
andere belangstellenden, die zin hebben om bij te dragen 
aan de organisatie, wordt verzocht zich mij deze heren te 
melden. 

7. Clubkampioenen
De clubkampioenen in de diverse categorieën worden 
bekend gemaakt en onder luid applaus voorzien van een 
bloemetje en de bijbehorende trofee. 

8. Terugblik TC Heeze Fietsweek 2011
De 2e TC Heeze Fietsweek 2011 in Die (Fr) was wederom 
een groot succes, mede dankzij het schitterende weer. De 
18 deelnemers konden zowel hun sportieve als culinaire 
hartje ophalen in Frankrijk. Als sportief hoogtepunt werd 
door een aantal deelnemers de Mont Ventoux beklommen 
aan het eind van de week. Stephan Eltink laat een 
sfeerimpressie zien van de 2e TC Heeze Fietsweek 2011. 
Uiteraard hopen we voor 2012 op  nog meer deelnemers, 
meer hierover op de komende voorjaarsvergadering!

9. Rondvraag
★ Hans Smits geeft aan dat er wellicht wat technisch 

onderhoud nodig is aan de aanhanger (13-polige 
stekker, nieuwe banden). Ook sommige banden van 
de reservewielen zijn aan vervanging toe.

★ Monique Kupers: een nieuw vrouwelijk lid zoekt nog 
een fiets die te koop is (lengte 1,74m, maat 54).

★ Joost v.d. Heuvel: we zullen met de huidige 
clubkleding nog zeker twee seizoenen rijden (1 
seizoen langer dan gepland). Eventueel kan kleding 
worden bijbesteld bij Joost.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.00 uur.
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Jaarverslag 2011
In 2011 kende Tourclub Heeze opnieuw een zeer 
sterke groei in ledenaantal. In alle groepen kon een 
behoorlijk aantal nieuwe leden welkom worden 
geheten. Met name het aantal snellere renners nam 
sterk toe, waardoor tijdens enkele ritten de Giants 
Plus groep een maximale grootte bereikte. Over het 
algemeen is het seizoen prima verlopen met een 
goede score op veiligheidsgebied. Tourclub Heeze 
vierde in 2011 haar 35 jarig jubileum en blijft een 
springlevende vereniging, die een groot aantal 
recreatieve sporters sportieve uitdaging en 
gezelligheid biedt. 
In het kalenderjaar 2011 hebben zich maar liefst 24 
nieuwe leden ingeschreven als lid van Tourclub  Heeze. Er 
waren in 2011 tegelijkertijd 6 afmeldingen van leden. Het 
aantal actief fietsende leden groeide daarmee naar 87 
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 opnieuw een stevige groei door, waardoor er in 
het begin van dit seizoen opnieuw soms met meer dan 20 
renners werd gefietst. In verband met de veiligheid 
binnen de groepen zal daarom vanaf seizoen 2012 bij 
voldoende opkomst worden gereden met een extra groep 
tussen de Giants en Giants Plus. Ook dit jaar bleek het 
aantal koprenners bij de Giants soms een beperkende 
factor. Met name wanneer er een lagere opkomst is en in 
1 grote groep wordt gereden samen met de Giants Plus, 
bleken er soms onvoldoende Giants koprijders 
voorhanden, terwijl kopwerk door de snellere mannen in 
het peloton soms leidde tot een iets te hoge snelheid voor 
sommigen. Bij de Gazelles was de opkomst over het 
algemeen tevreden stellend. De groep  heeft, na een wat 
problematische periode qua opkomst, inmiddels haar 
draai weer gevonden, mede doordat enkele heren zich bij 
deze ge(a)zellige groep  aansloten. Mede door de 
opnieuw geslaagde Ladies Tour mochten we weer nieuwe 
dames verwelkomen bij onze vereniging. Ook voor 2012 
zal de Ladies Tour terugkeren op onze clubagenda! 

Alles bij elkaar werden ruim 130.000 km gefietst in 
clubverband, een stijging van ruim 10% ten opzichte van 
2010! Voor het eerst werd de volgauto in de meeste 
gevallen door eigen renners of hun partners bemand. 
Speciaal woord van dank naar Paul vd Mortel, die ons 
trouw als EHBO-er en bestuurder van de volgauto blijft 
ondersteunen. Al met al is de conclusie dat de bemanning 
van de volgauto door eigen leden als geslaagd kan 
worden betiteld en in 2012 zal worden voortgezet. 
Veiligheid blijft prioriteit en de volgauto blijft toegevoegde 
waarde bieden, zowel voor EHBO  als voor ondersteuning 
bij materiaalpech. 

Bij de Wisseltrofee Gazelles ging in 2011 de 1e prijs 
opnieuw naar Willemien vd Veen, gevolgd door Rieky van 
der Kruis (2e) en Monique Kupers (3e). Bij de Piet 
Bosmanstrofee werd de 1e prijs wederom gewonnen 
door Gerard Dierick, gevolgd door Sjaak van Bree (2e) en 
Harrie Mennen (3e). De Superprestige dames ging naar 
Marian Zwart (4200 km) en de Superprestige heren naar 
Theo Thijs (4846 km). 

Naast de vast clubritten werd ook deelgenomen aan een 
groot aantal zaterdagritten. Deze ritten worden steeds 
meer een vast onderdeel van het programma. Denk aan: 
Hageland Classic, Oranjetocht, Diekirch – Valkenswaard, 
Mendig – Budel, etc. Nadeel van de vele externe tochten 
is dat de ‘clubzaterdagtochten’ ook in 2011 wat minder 
sterk bezet waren. Dit komt waarschijnlijk door de 
versnippering in de deelname aan tochten, maar ook 
omdat vooraf niet duidelijk is wie belangstelling heeft 
voor een zaterdagtocht. De indruk bestaat dat hierdoor 
met name Giants renners genegen zijn om af te haken, 
tenzij men weet dat er meer mensen van hetzelfde 
kaliber meegaan. Met de gescheiden inschrijving voor 
Giants en Giants Plus via de nieuwe website hopen we 
dit probleem in 2012 uit de wereld te helpen. 

Ook dit jaar waren er weer wat valpartijen, gelukkig vielen 
de gevolgen over het algemeen mee. 

Het Clubweekend 2011 in Anhee was opnieuw geslaagd 
en blijft een uitermate gezellig event mede ook voor de 
partners. Ook werd in 2011 weer deelgenomen aan 
Diekirch – Valkenswaard, ditmaal vanwege het bar 
slechte weer in zeer zware omstandigheden. Gelukkig 
wisten alle Tourclub Heeze renners veilig en binnen de 
tijdslimiet de finish in Valkenswaard te bereiken. Voor 
achttien gemotiveerde renners volgde het hoogtepunt 
van het fietsseizoen 2011 begin september in het Franse 
Die: de 2e TC Heeze Fietsweek 2011. Een uitstekende 
accommodatie, een werkelijke schitterende omgeving 
(Vercors en Drôme) met vele mogelijkheden voor korte en 
langere tochten en een gezellige onderlinge sfeer waren 
de ingrediënten voor opnieuw een zeer geslaagde week. 
Een week, waarin op donderdag nog een extra toetje 
kwam voor een aantal renners door het beklimmen van 
de gevreesde Mont Ventoux. Letterlijk en figuurlijk het 
hoogtepunt van de Fietsweek 2011! Het zal moeilijk 
worden om dit succes in 2012 opnieuw te overtreffen, 
maar we gaan het zeker proberen! 

In 2011 werd opnieuw in ruime mate aandacht besteed 
aan PR en werd de in 2010 ingezette koers voortgezet. 
Op  gezette tijden deed onze vereniging van zich spreken 
in de lokale media. Ook de deelname aan Heeze luidt de 
lente in en de Ladies Tour blijken bij uitstek gelegenheden 
om het imago van onze club (sportief en gezellig, voor 
ieder wat wils) te promoten. De steile toename in het 
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aantal leden bewijst dat dit resultaat oplevert. Ook het 
HFW beleefde een geslaagde 24e editie met een 
redelijke opkomst en een prima positief resultaat voor de 
clubkas. Komend jaar zal het HFW voor de 25e keer 
plaatsvinden, we zullen deze jubileum editie op  gepaste 
wijze invullen. 

Financieel is 2011 voor de vereniging met een exploitatie 
overschot positief afgesloten. Een sterke toename van 
het aantal leden, een mooi positief resultaat van het HFW 
en lager dan geprognosticeerde kosten zorgen ervoor dat 
het eigen vermogen van onze vereniging iets toeneemt. 
Hiermee is Tourclub  Heeze na 35 jaar niet alleen een 
springlevende, maar ook financieel gezonde vereniging, 
waarbinnen met beperkte middelen ruimte is voor een 
groot aantal initiatieven. 

Samenvattend kan gesteld worden dat Tourclub 
Heeze in 2011 explosief is gegroeid! Dat is met name 
goed nieuws: hieruit blijkt dat we recreatieve sporters 

op verschillende niveaus iets te bieden hebben. 
Mensen, die voorheen alleen fietsen, kiezen steeds 
vaker voor onze vereniging vanwege onze prima 
organisatie en gezellige sfeer. Tegelijk zorgt dit ook 
voor nieuwe uitdagingen, voor de leden en voor het 
bestuur. Leden kunnen bijdragen aan het opvangen 
en wegwijs maken van nieuwelingen binnen de 
groepen. En gewoon door een praatje onderweg, 
waardoor aspirant leden zich welkom voelen bij onze 
vereniging. Voor het bestuur blijft het zaak om te 
blijven zorgen dat we onze tochten en andere 
activiteiten zodanig organiseren dat veiligheid en 
saamhorigheid gewaarborgd blijven. Iedereen aan 
zijn/haar trekken laten komen, is het doel waar we het 
voor doen. Dat is grotendeels gelukt in 2011 en met 
de hulp van alle leden en begeleiders gaat ons dat 
zeker ook lukken in 2012! Daarom wenst het bestuur 
iedereen nog veel meer sportief enthousiasme toe in 
2012 bij Tourclub Heeze! 

pag. 8

Nieuwe leden stellen zich voor
Jeroen Manders

Hallo beste leden van TC Heeze. Mijn naam is Jeroen 
Manders en ik ben 42 jaar. Ik woon sinds 2011 in Heeze 
maar dat wil niet zeggen dat ik hier geheel onbekend 
ben. Mijn beide schoonzusjes woonden hier al en 
uiteindelijk zijn wij ook overstag gegaan voor de charme. 
Overigens heb ik mijn vrouw Ine hier in Heeze leren 
kennen toen wij vroeger nog jong waren. Je weet wel, op 
stap  in Heeze en veel bier en fietsen deed ik toen een 
paar kilometer per jaar. Daar kwam vele jaren later 
verandering in toen wij samen met onze dochters Loïs en 
Zara in Eindhoven woonden , ik was inmiddels 36 jaar 
oud. Ik was gaan spinnen en dat ging wel lekker maar je 
kwam geen meter vooruit wat afstand betreft. Dus heb  ik 
toen zo`n ding gekocht met wielen en trappers wat jullie 
ook wel kennen als een fiets. Na een paar ritjes in het 
bos was ik verkocht, ik ga dit voor mijn brood doen. Mijn 
vrouw heeft me met de deegroller weer terug op  aarde 
gezet en een overzicht van de vaste lasten laten zien. Ok 
dan, het wordt mijn hobby. Wat rustig begon werd steeds 
gekker, de ene gek komt de andere tegen en daar komt 
weer wat uit. Zodoende waren de bossen rondom 
Eindhoven niet meer goed genoeg en was ik regelmatig 
in de Belgische Ardennen aan het mountainbiken. 
Inderdaad, ik ben van oorsprong voornamelijk 
mountainbiker. Die racefiets kwam voornamelijk voor de 
training zodat het nog harder kon. In de Ardennen heb  ik 
heel wat marathons gereden op  de mountainbike. Het 
gaat dan over afstanden van 70km tot 160km in 
Bouillion. Dat is helemaal mijn ding want slecht weer en 
moeilijk terrein deren mij niet zo. Uiteindelijk waren die 
160km ook niet meer goed genoeg dus 2jaar terug heb ik 

een Trans Belgie offroad gereden, wel te verstaan non-
stop. Vrijdag avond 22:00uur starten op  het meest 
noordelijke punt van Belgie en dan blijven fietsen en 
voeding naar binnen kieperen totdat je er bent. 
Uiteindelijk waren we om iets voor 19:00uur op  zaterdag 
bij het meest zuidelijke puntje van Belgie. Totale afstand 
was 375km omdat we ook eens een keer verkeerd 
gereden waren. Dan schuif je onder de douche en na 
een maal ben ik het bed ingedoken. Overigens ben ik de 
dag daarna wel met de auto terug gegaan, want 
maandag moet er ook weer gewerkt worden. En nu, 
woonachtig in Heeze en op  de weg fiets ik toch liever in 
groepsverband. Dus lid worden van TC Heeze is een 
logische keuze. Ik zal regelmatig met de Giants mee 
rijden en dit jaar wil ik ook Diekirch-Valkenswaard rijden. 
Maar nu eerst weer even op de mountainbike  ;)
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Jorg Eichorn
Ik ben Jorg Eichhorn, 36 jaar, getrouwd met Linda en heb 
2 kinderen. Ik ben getogen Heezenaar (zoals zovelen 
geboren in het ziekenhuis) en werk als productmanager 
bij MCB  Nederland te Valkenswaard. Mijn sportieve 
carrière ben ik begonnen bij de reddingsboei in Geldrop, 
heb  nog een paar jaar wat ballen in een mandje gegooid 
bij KV Eymerick en ben op  latere leeftijd gescout door 
RKSV Sterksel (en dat zeer zeker niet om mijn 
voetbalkwaliteiten, maar gewoon om het ledenaantal wat 
op te krikken…) waar ik nog steeds lid van ben. Mijn 
(inmiddels kostbare) vrije tijd vul ik graag met wat hobby-
en; ik sleutel graag aan oldtimers (heb een aantal VW 
kevers opgeknapt) en ga binnenkort beginnen met het 
opknappen van een DKW RT250 uit 1953 (motor). Je 
begrijpt dat ik het nodige onderhoud aan onze fietsen dus 
ook zelf doe. Fietsen heb  ik eigenlijk altijd leuk gevonden, 
heb  eerst 2 racefietsen gehad waarna de mountainbike 
hype begon, maar heb  zo’n 5 jaar geleden voor Linda en 
mezelf weer een racefiets gekocht om samen te kunnen 
gaan koersen. Door een vriendin van Linda ben ik met 
het Diekirch-Valkenswaard virus aangestoken en ben 
voornemens om ieder jaar aan deze rit mee te doen, 
getraind of niet. Omdat ik al een tijdje niet kon voetballen 
wegens ontstoken achillespezen en omdat Linda 
inmiddels ook lid was geworden van de Tourclub, ben ik 
ook lid geworden en heb inmiddels al enkele ritten met 
plezier gereden. 

Vincent Haighton
Mijn naam is Vincent Haighton, 41 jaar en geboren in 
Utrecht. Na mijn studie ben ik verhuisd naar Eindhoven 
om mijn loopbaan te beginnen bij Philips Research. 
Destijds was ik betrokken bij de ontwikkeling van de 
eerste 100Hz breedbeeld  TV’s. Na vele omzwervingen 
intussen beland bij een Amerikaans bedrijf, Synopsys, 
wat werkzaam is in de semiconductor industrie. In de 
tussentijd ook nog getrouwd en vader van een zoon van 
12 jaar. Met zijn drietjes wonen we met veel plezier in de 
wijk Zesgehuchten in Geldrop.

Wat mijn sportieve leven betreft tot mijn dertigste 
gevoetbald eerst op  het veld en daarna in de zaal, maar 
hieraan kwam een einde toen wij   voor een aantal jaren 
zijn verhuisd naar Amerika. Omdat ik toch wel iets aan 
sport wilde blijven doen heb ik toen maar besloten om, in 
de uitverkoop, mijn eerste echte racefiets te kopen. We 
woonden daar tenslotte in een mooie omgeving met leuke 
hevels/bergen en het leek me toch wel erg relaxed om 
daarin in het weekend een paar uurtjes rond te fietsen. 
Deze eerste kennismaking met het fietsen was me 
meteen goed bevallen en ik ben er sindsdien niet meer 
mee gestopt. Ik zit dus inmiddels een jaar of 10 op  de 
fiets, gemiddeld 1x per week.  Niet superveel kilometers 
maar wel vrij regelmatig. Met uitzondering van het 
winterseizoen zal ik  niet snel een weekendje overslaan.

Terug in Nederland heb  ik een aantal jaren gefietst met 
collega’s op  de zondagochtend; eigenlijk de eerste keer 
fietsen in een groep en dat beviel goed. Tempo zat er 
aardig in en ik werd ook ietsje fanatieker. In de zomer 
zelfs regelmatig  doordeweeks   's avonds op  de fiets om 
een rondje te maken. Hoogtepunt van het jaar is voor mij 
altijd de zomervakantie waarin we altijd wel een 
bestemming opzoeken met wat leuke beklimmingen. Ik 
heb  helaas niet het postuur van een echt klimmerstype, 
maar vind het ozo mooi. Lekker in je eentje een bergpas 
bedwingen is het mooiste wat er is.  
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Na verloop  van tijd viel om uiteenlopende redenen de 
fietsgroep langzaam uiteen en afgelopen jaar zat ik 
meestal weer alleen op  de fiets. Voor mij de aanleiding 
om toch eens rond te gaan kijken of ik me niet bij een 
fietsclub kon aansluiten.   Jammer genoeg niets in 
Geldrop, maar Heeze is ook niet al te ver uit de buurt.  Na 
het eerste proefritje met de Giants was de beslissing al 
meteen gevallen; in seizoen 2012 fiets ik bij TC Heeze !!!  
Enig   ‘probleem’ zou voor mij kunnen zijn het vroege 
opstaan op  de zondagmorgen, maar dat is denk ik een 
kwestie van gewenning. Bovendien heb ik een leuke stok 
achter de deur, want ik ga in de zomer de Marmotte 
fietsten dus moet wel voldoende trainingskilometers in de 
benen hebben.   Nou dit lijkt me wel voldoende informatie 
ter introductie.... Als het goed is leren we elkaar snel veel 
beter kennen tijdens de toerritten op  zondagochtend. 
Veel fietsplezier in 2012 en tot ziens in maart !!!

Gerard Thijssen
Hallo, graag wil ik me voorstellen aan de leden van  TWC 
Heeze. Mijn naam is Gerard Thijssen, 48 jaar en woon in 
Leende, ik ben getrouwd met Wilma en ben vader van 
drie dochters Marijke, Sandra en Julia. In het dagelijks 
leven  ben ik champignonkweker, samen met mijn vrouw 
runnen we twee bedrijven een in Leende de ander in 
Sevenum. We produceren voor de versmarkt wekelijks 
totaal  35 ton witte en kastanjechampignons,  op de twee 
bedrijven werken in totaal 30 mensen. Mijn grote hobby is 
tourfietsen , in de winter met de mountainbike en in de 
rest van het jaar met de racefiets.   In Leende fiets ik al 
jaren met een club  van ongeveer 10 man( waaronder 
Peter Bax). De afgelopen vijf jaar ben ik veel fanatieker 
gaan fietsen, dit vaak met mijn broer Jos, die dit jaar ook 
lid is geworden van TWC Heeze.  We hebben o.a. de 
Dolomieten Marathon, Marmotte, Alpenbrevet en Jean 
Nelissen Classic gereden. Afgelopen jaar hebben we 
samen met enkele andere fietsers uit Leende, de 
driedaagse variant van Le Ardechoise gereden  met 600 
km en 11.00hm was dit een bijzondere uitdaging en 
ervaring voor mij en zeker voor herhaling vatbaar. Voor dit 

jaar staan Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix op  het 
programma om samen met Jos te rijden. Door mezelf 
beter te trainen en in gewicht af te vallen is het me gelukt 
al die tochten uit te rijden, waarvan ik jaren daarvoor nooit 
had kunnen denken dat me dat zou lukken. Hierdoor is 
het plezier in het fietsen alleen toegenomen, en nadat ik in 
oktober 2011 tweemaal met TWC Heeze had 
meegereden, heb  ik besloten om me bij een fanatieke 
club als TWC Heeze aan te sluiten. Ik verheug me op  een 
leuk en sportief rijden bij TC Heeze.
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