
Een nieuwe redactie.. 
..en meteen ook maar een nieuw uiterlijk voor 
de Toerflits. Jac Zwart treedt met ingang van 
2007 toe tot de redactie en neemt de opmaak 
van ons clubblad over van Ger Peeters. Aange-
zien de meesten van ons waarschijnlijk wel via  
e-mail bereikbaar zijn willen we het clubblad 
zoveel mogelijk elektronisch gaan versturen. 
Dat maakt het ook mogelijk om de opmaak 
verder te verfraaien door grafische effecten en 
meer foto’s. Het is daarom belangrijk dat uw e-
mailadres bij de secretaris bekend is. Mocht u 
helemaal nog geen e-mail adres hebben dan 
kunt u de Tourflits ook nog gedrukt ontvangen. 
Hoelang dit nog kan is op dit moment niet te 
zeggen: voor het drukken en het bezorgen zijn 
wij afhankelijk van externe faciliteiten en vrij-
willigers. De mail-versie van de Toerflits is in 

het zgn. PDF-formaat en is te lezen door middel 
van het gratis programma Acrobat Reader dat u 
kunt downloaden vanaf www.adobe.com/nl. 
Voor 2007 zijn er drie uitgaven gepland, met 
hierna nog edities in juni en oktober. In dit 
nummer vindt u naast de gebruikelijke versla-
gen en mededelingen al een nieuwe vaste ru-
briek waarin iedere keer een monument ver-
bonden aan de rijke wielerhistorie zal worden 
voorgesteld. Maar ook zijn wij natuurlijk zeer 
geïnteresseerd in wat u heeft te melden, wat u 
opvalt tijdens een toertocht of wat u op vakantie 
heeft beleefd. Want een echt clubblad maken 
we uiteindelijk samen. 

Mededelingen
Datum Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden 
worden op 28 februari om 20.00 uur in de kan-
tine van Sportpark ‘t Lambrek aan de Sterksel-
seweg. Na afloop van de vergadering zullen ook 
het nieuwe Toerfiets Evenementen Programma 
(TEP), het Tourclub Heeze Informatieboekje, 
de Rittenprogramma’s 2007 voor de Giants en 
de Gazelles en het NTFU Toerboekje worden 
uitgereikt. De agenda van de ALV vindt u ver-
derop in dit nummer.
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Defibrilator voor de EHBO
Op maandagavond 15 januari is de AED (Au-
tomatische Externe Defibrilator) door door de 
EHBO-vereniging St. Martinus officieel in ge-
bruik genomen. De aanschaf werd mogelijk 
gemaakt door een flinke donatie van Tourclub 
Heeze. Deze donatie werd tijdens het Heezer 
Fiets Weekend bij elkaar gefietst, doordat een 
deel van het inschrijfgeld was bestemd voor de 
aanschaf van de AED. Namens Tourclub Heeze 
waren Wim Camp (voorzitter van Tourclub 
Heeze) en Ger Peeters (coördinator Heezer 
Fiets Weekend) aanwezig bij de overhandiging 
van de AED in de Bergerhofschool. Wim Camp 
benadrukte de jarenlange goede samenwerking 
tussen de EHBO en de Tourclub. Wekelijks 
worden de toertochten begeleid door een van de 
EHBO-ers en vanaf komend seizoen dus met 
AED. Paul van de Mortel, voorzitter van 
EHBO-vereniging St. Martinus, verklaarde ver-
heugd te zijn met de nieuwe aanwinst. Er zijn 

ondertussen al vijftig leden van de EHBO in 
Heeze opgeleid en gecertificeerd om met een 
AED te kunnen werken. Van de Mortel bena-
drukte dat een inzet van een AED in de eerste 5 
minuten cruciaal is voor de overlevingskansen 
bij ernstige hartproblemen. Iedere volgende mi-
nuut uitstel betekent weer een afname van de 
overlevingskans met 10 procent. Als binnen 
twee minuten na het begin van de hartstoring 
met reanimatie wordt begonnen is de overle-
vingskans 18 procent. Als in die eerste 5 minu-
ten wordt gedefibrileerd stijgt de overlevings-
kans tot 72 procent. Voor Wim Camp was dit 
aanleiding om een oproep te doen aan het ge-
meentebestuur, het bedrijfsleven en de overige 
sportverenigingen om de aanschaf van AED’s te 
sponsoren. Snel bereikbare AED’s zijn volgens 
Van de Mortel en Camp letterlijk van levensbe-
lang, zeker in een snel vergrijzende gemeente 
als Heeze-Leende.

foto: Margot van den Boer
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Verslag ALV 29 november 2006
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de bin-
nengekomen afmeldingen: Annie v.d. Kruis, 
Henk Smolenaers, Anneke en Floris Hekker, 
Pieter Groenveld ,Monique van Kessel en Ste-
phan Eltink.

2. Verslag ALV 24 februari 2006

Er komen geen opmerkingen uit de vergade-
ring, dus deze notulen zijn vastgesteld.

3. Mededelingen van het bestuur.

a. De voorzitter geeft aan dat de verhoging van 
de NTFU-contributie ad 0,24 euro niet noopt tot 
verhoging van onze contributie die dus voor het 
jaar 2007 gelijk blijft aan die van 2006.

b. De voorzitter terug op het uiterst geslaagde 
jubileumfeest en bedankt de commissie be-
staande uit Annie v.d. Kruis, Toos Kluijtmans, 
Adriaan van Eert, Frans van de Wiel en Jan van 
Mol voor hun inzet met een bloemetje.

c. Nieuwe shirtjes: 
er worden m.b.v. de laptop en de beamer een 
drietal ontwerpen getoond: 
(1) het oude shirt, 
(2) een door Ultima gemaakt ontwerp op basis 
hiervan en 
(3) enkele standaardontwerpen van Ultima (3). 

Een stemming levert op: geen stemmen voor 
optie 1, 21 voor optie 2 en 12 stemmen voor 
optie 3. Optie 2 wordt derhalve gekozen. Ulti-
ma zal gevraagd worden om het ontwerp nog 
iets aan te passen (minder stippen). 

4. Bestuurssamenstelling

Bij het Bestuur zijn geen tegenkandidaten aan-
gemeld, waardoor de herverkiesbare bestuurs-
leden Leny Thijs en Wim Camp automatisch 
gekozen worden voor een volgende bestuurspe-
riode.

5. Jubilarissen.

Dit jaar een drietal jubilarissen:
★Piet Philipsen, 10 jaar lid van de Tourclub, na 
een tussentijdse rustperiode, en eigenlijk al 
vanaf zijn 15e op de fiets.
★Mat Cremers, 10 jaar lid van de Tourclub en 
effectief 2 jaar aan het fietsen!
★Sjaak van Bree, 25 jaar lid van de Tourclub.
De eerste twee leden krijgen naast een boeketje 
bloemen een oorkonde van de vereniging. Sjaak 
krijgt naast deze zaken van de vereniging als 
eerste in de voorjaarsvergadering van 2007 het 
nieuwe shirtje uitgereikt.

Vanwege haar ongeluk kan Joke helaas niet 
meer meefietsen in de groep. Met een bloemetje 
wordt afscheid van haar genomen.

6. Mededelingen vanuit de commissies

Commissie Giants

In de commissie toertochten en later in het be-
stuur is een aantal zorgelijke ontwikkelingen 
besproken:
★er is sprake van een forse terugloop van het 
aantal fietsende Giants; we zien dit vooral bij de 
langere tochten en de zaterdagtochten;
★het aantal keren dat met voorrijders is gere-
den is zeer beperkt geweest;
★met name voor leden die niet regelmatig mee-
rijden wordt de snelheid als te hoog ervaren; 
vooral vlak na de bochten wordt er te snel gere-
den;
★er is te weinig aandacht voor elkaar: mensen 
“vallen eraf” zonder dat iemand dat in de gaten 
heeft;
★er is geen wegkapitein die wanneer nodig 
corrigerend kan optreden.

Deze zaken worden in de navolgende discussie 
in de vergadering bevestigd.

Conclusies:

★snelheid verlagen: de koprijders moeten 
scherper in de gaten houden dat 27-28 km/u 

3



wordt aangehouden en dat na de bocht wat 
wordt ingehouden;
★er zal een wegkapitein komen (Actie Wim en 
Theo);
★er wordt niet meer met voorrijders gereden, 
door het structureel te lage aantal;
★er wordt meer aandacht geschonken aan “sa-
men uit, “sa-
men thuis”;
★het narijden 
van de routes 
blijft gehand-
haafd.

De EHBO-ers 
worden met 
een bloemetje 
bedankt voor 
hun inspan-
ning.

Commissie 
Gazelles

Het jaar is 
goed verlopen. 
De opkomst is 
niet geweldig. Er is eenmaal gebruik gemaakt 
van de “hulpdienst” (Mariet Camp). Het werkt 
dus. Daarvoor dank.

Commissie Heezer Fiets Weekend

De eerste dag was niet goed door het slechte 
weer. Herstel kwam echter op de zaterdag en 
vooral de zondag, zodat we uiteindelijk op een 
succesvol weekend kunnen terugkijken.

ATB

Ook dit jaar is er weer een programma opge-
steld door Dennis van Scherpenzeel. Er zijn 
exemplaren van het programma ter vergadering 
uitgedeeld aan geïnteresseerden.

7. Clubweekend 2007

Het fietsweekend vindt op 1-3 juni 2007 plaats 
in Clervaux, in het hotel waar de club eerder is 
geweest. Na vele jaren trouwe dienst heeft Theo 

Thijs besloten om te stoppen met de organisa-
tie. Theo wordt bedankt voor zijn enorme bij-
drage door de jaren heen. Na een oproep aan de 
vergadering, heeft Huub Maas zich als vervan-
ger aangemeld. Het programma is gepubliceerd 
in de laatste Tourflits.

8. Prijsuitreiking Clubcompetities

De winnaars 
van de prijzen 
nemen deze in 
ontvangst.

Piet Bosmans-
trofee: 

Deze wordt 
gewonnen door 
Henk Smole-
naers (2630 
km). 

De Super 
Prestatie he-
ren gaat naar 

Jac Zwart, die 
mede door zijn 100 Colstocht een kilometeraan-
tal van 7871 heeft bereikt.

De Gazelles Trofee is gewonnen door Tonny 
Keijsers (2135 km), terwijl de Super Prestatie 
Dames gaat naar Marian Zwart (2421 km).

9. Rondvraag

Er wordt geopperd om begin 2007 een Kennis-
makingsrit te organiseren, om leden te trekken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rond-
vraag.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30u.
Er is gelegenheid geweest op shirtjes te passen 
en te bestellen. Daarvan is goed gebruik ge-
maakt.
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Jaarverslag 2006
In dit jaar heeft TC Heeze haar 6e lustrum be-
reikt. Op zaterdag 23 september is dit middels 
een familiefietstocht en een aansluitende barbe-
cue op passende wijze gevierd. 

Het aantal leden is in dit jaar afgenomen: er zijn 
op het einde van 2006 65 geregistreerde leden, 
waarvan er 59 fietsen. De gemiddelde leeftijd is 
verder toegenomen tot 56,5 jaar. 

Dit jaar stonden er bij de heren “Giants” 32 
clubritten op het programma met een totale af-
stand van 2785 kilometer. Bij de “Gazelles” 
bedroeg het aantal kilometers op het program-
ma voor de woensdagavond en de zondagmor-
gen tezamen: 2775 kilometer. Het aantal deel-
nemers op de zondagsritten van de Giants be-
droeg gemiddeld 19. Mogelijke redenen hier-
voor zijn in de jaarvergadering van november 
besproken. We hopen dat een aantal afgespro-
ken acties e.e.a. ten goede zal gaan keren. De 
opkomst bij de Gazelles was matig (ca. 7) maar 
het seizoen verliep verder voorspoedig. Het 
programma met clubritten werd aangevuld met 
5 ritten op zaterdag, waarvan 4 in België en één 
in Limburg met een uitstapje naar de Voer-
streek.

Bij de Giants waren er voldoende koprijders; de 
opkomst van de voorrijders is onvoldoende. Het 
zal moeilijk worden op dit in de toekomst te 
handhaven. Een 9-tal leden heeft Diekirch-Val-
kenswaard succesvol gereden dit jaar.

Het 13e fietsweekend in Han sur Lesse kende 
een goede opkomst. In de brandende zon is ie-
dereen heel gebleven en was de dorst het groot-
ste obstakel. Het hotel was gezellig en het eten 
goed. De Ardennen hebben zich van haar beste 
kant laten zien met dit prachtige weer.

De Gazelles trofee kwam dit jaar weer in han-
den van Tonny Keijsers en de Super Prestige 
Dames ging naar Marian Zwart. De Piet Bos-
mans Trofee is voor het eerst gewonnen door 
Henk Smolenaers en de Heren Superprestatie 
ging naar Jac Zwart, die dit jaar de 100 Cols 
tocht in Frankrijk heeft gereden, een zeer bij-

zondere prestatie.

Ondanks de slechte eerste dag is de opkomst 
van het Heezer Fietsweekend redelijk tot goed 
geweest (ca. 1150 ritten in 3 dagen). Ook dit 
jaar zijn alle routes volledig uitgepijld. Er wordt 
voor het laatst een bijdrage gegeven aan een 
defibrillator voor de EHBO van Heeze. 

Voor de winter is er door Dennis van Scherpen-
zeel een ATB-programma samengesteld: elke 
zondag om 8.30u vertrekt een groep mensen 
vanaf het gemeentehuis om zicht uit te leven in 
de bossen.

Ook dit jaar willen we graag de EHBO-ers be-
danken voor hun tijd en aandacht. We hebben 
gelukkig weer derde EHBO-er kunnen begroe-
ten in de persoon van de heer Looymans.
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Het Monument
De rijke wielerhistorie heeft naast veel verhalen 
en anekdotes ook veel monumenten opgeleverd 
ter ere van bekende renners of belangrijke ge-
beurtenissen. Deze nieuwe rubriek wil aandacht 
schenken aan een aantal hiervan, die her en der 
verspreid zijn, hoewel meestal wel op het oude 
Europese continent, toch de bakermat van het 
mondiale cyclisme. 

Voor het monument in dit nummer hoeven we 
niet ver van huis, nl. net over de grens met Bel-
gië. Op initiatief van Schepen Fons Vaes werd 
de wielrenner Rik Van Steenbergen (1924 
Arendonk – 2003) gehuldigd met een stand-
beeld in de gemeente Arendonk. De Koning van 
de sprint, bijnaam Rik I, is ongetwijfeld één van 
de grootste Belgische kampioenen. Van Steen-
bergen is drie keer wereldkampioen geweest en 
heeft bijna 300 zeges op zijn palmares. Het is 
even zoeken want het beeld bevindt zich niet in 
het centrum van het dorp, maar in een klein 
parkje langs de weg naar Reusel. 

Wielerliteratuur
De beste renners aller tijden.

Wie zijn de beste Tour de France renners aller 
tijden? Hoe verhoudt de eerste winnaar, Mau-
rice Garin, zich tot zevenvoudige triomfator 
Lance Armstrong? De universiteit van Gronin-
gen heeft een speciaal computermodel ontwor-
pen dat in staat is de meest succesvolle renners 
uit de Tour op een rij te zetten. 

Het selecteert uit alle deelnemers aan de Ronde 
van Frankrijk sinds 1903 de honderd beste ren-
ners. Diverse externe factoren die de renners de 
afgelopen tien decennia hebben moeten trotse-
ren (weer, wegen, omleidingen) zijn geneutrali-
seerd, zodat de vergelijkingen zijn te maken. 

In Tour de France top 100 een ruim geïllu-
streerd overzicht van de 100 beste wielrenners, 
inclusief biografische gegevens, anekdotes en 
een overzicht van de meest in het oog springen-
de overwinningen in hun carrière.
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De nieuwe shirts
Wat is de stand van zaken op dit moment?

Na de najaars-ALV is er toch nog een klein op-
onthoud geweest met betrekking tot de bestel-
ling. Uiteindelijk hoorden we de week vóór de 
vergadering dat er voor de dames-shirts toch 
nog specifieke maten waren en dat er voor de  
dames toch shirts verkrijgbaar waren om te pas-
sen. Alleen bleek toen ook dat onze vereniging  
niet de enige vereniging was die daar belang-
stelling voor toonde.

Uiteindelijk duurde het tot na Nieuwjaar voor-
dat Leny de spullen kon ophalen bij Veltec en 
met het passen kon worden begonnen. Diezelf-
de week is de bestelling nog uitgegaan. Vervol-
gens bleek toen ook nog het logo van Hans 
Daams zoek te zijn, dat ook nog een keertje 
aangeleverd moest worden. Maar inmiddels is, 
zoals jullie zullen begrijpen, de bestelling toch 
definitief de deur uitgegaan. De levertijd is tus-
sen de 12 en 14 weken, dus we hebben op dit 
moment nog geen zicht op de dag van uitleve-
ring. Als we de truitjes binnen hebben krijgen 
jullie via email of telefoon bericht.

Diekirch - Valkenswaard
door Ad van Asten

Het nieuwe fietsseizoen moet nog beginnen en 
het is nog ver weg, maar op zaterdag 25 augus-
tus 2007 wordt er weer een van de mooiste en 
zeker een van de langste toertochten verreden 
uit onze omgeving. Vanzelfsprekend willen wij 
ook dit jaar deze tocht gaan rijden met een aan-
tal leden van Toerclub Heeze. Elk jaar neemt 
het aantal leden van onze vereniging dat aan 
deze tocht deelneemt weer toe. Er vallen er ech-
ter ook enkelen af, zoals Piet Philipsen en Jan 
Manders,  beiden de afgelopen twee jaren vaste 
deelnemers aan deze tocht. 

Wat elk jaar slechter wordt in plaats van beter is 
de tijd van aankomst. Dit heeft diverse oorza-
ken die we dit jaar zeker willen voorkomen. 
Hierop komen we terug op een later nog te 
plannen bijeenkomst. 

Mochten er leden zijn die interesse hebben om 
deze tocht een keer samen te rijden, en wie 
heeft dat niet, of eventueel te begeleiden dan 
worden die verzocht om even contact op te ne-
men met Ad v.Asten.
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De eerste clubritten van 2007
De eerste ritten van de Giants:

4 maart Koude Voetentocht 55 km Ri Gastel
11 maart Zoeitocht   60 km Ri Budel en Someren-Heide
18 maart Voorjaarsrit  60 km Ri Bergeijk
25 maart Rondje Noord  65 km Ri Gemert

Alle ritten beginnen om 09.00 uur op het Gemeentehuisplein

De eerste ritten van de Gazelles:

4 maart Rit #6   30 km Ri Lierop
11 maart Rit #26   35 km Ri Budel
18 maart Rit #39   35 km Ri Mierlo
25 maart Rit #13   40 km Ri Valkenswaard

Deze ritten beginnen om 09.30 uur op het Gemeentehuisplein



Clubweekend 2007 (1-3 juni)
Dit jaar was na Duitsland en België weer de 
beurt aan Luxemburg. Na wat avondjes zoeken 
op Internet en het steeds weer in dezelfde plaat-
sen uitkomen (waar we al eens een keertje wa-
ren geweest) heb ik de knoop maar eens door-
gehakt en gekozen voor een hotel dat we goed 
kennen: Hotel Koener in Clervaux 
(http://www.hotelkoener.lu/nl/). Dit hotel (en 
het plaatsje Clervaux) heeft bij mij steeds goede 
herinneringen achtergelaten en was het eerste 
weekend dat ik samen met Theo en (toen ook 
nog John Weeda) mee heb mogen organiseren. 
Voor die mensen die het weekend toen niet 
meegemaakt hebben: het ligt in een voetgan-
gersdomein in Clervaux, aan de voet van het 
kasteel en heeft een prachtig groot terras waar 
het, als het goed weer is, goed toeven is.

De prijzen voor de kamer verschillen enigszins: 
het hotel is een aaneenschakeling van oude he-
renhuizen die in het verre verleden tot een groot 
hotel zijn gesmeed en variëren in grootte. Alle 
prijzen laten we weer bij elkaar tellen en delen 
we door het aantal deelnemers, dus we kunnen 
nog niet precies meedelen wat het gaat worden. 
Maar de prijzen liggen weer in dezelfde orde 
van grootte als de laatste jaren. Het eten vroeg 

op de zondagmiddag pakken we weer mee.
In verband met het diner op vrijdagavond, zul-
len we weer redelijk op tijd moeten vertrekken 
(tenminste het restant, dat in colonne met ons 
mee wil). We doen er zonder files iets meer dan 
2 uur over (200 km) dus zullen zeker ca. 16.00 
uur uit Heeze moeten vertrekken om op tijd aan 
tafel te kunnen gaan.

Gaarne jullie inschrijfformulieren (achter de 
Agenda op het laatste blad) bij Mat (Gemini 17) 
of Huub Maas, voor evt. Geldroppenaren, 
(Laan van Tolkien 81, Geldrop) inleveren. Ui-
terlijke inlevering op de avond van de Algeme-
ne Ledenvergadering, want de optie op de 25 
kamers verloopt begin maart en men verwacht 
van ons een goede inschatting van het aantal 
deelnemers.

Een voorschot van 70 euro (weer inclusief het 
aandeel in de reiskosten) hebben we graag be-
gin maart op de rekening van Tourclub Heeze 
(1203.02.217).
Uitgangspunt voor de routes zijn die van 9 jaar 
geleden. We gaan ervan uit dat (op een enkele 
uitzondering na) toch niemand meer weet hoe 
die precies liepen.

Huub Maas en Mat Cremers
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Agenda Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op:
 Woensdag 28 februari 2007 om 20.00 uur

 Sportpark ‘t Lambrek, Sterkselseweg, Heeze

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Mededelingen van het Bestuur.

3. Verslag Algemene Vergadering van 29 november 2006.

4. Financieel verslag 2006 en benoeming kascommissie 2007.

5. Jaarverslag 2006.

6. Mededelingen vanuit de commissies:
 Commissie Toertochten
 Commissie Gazelles
 Commissie Heezer Fietsweekend

7. Clubweekend Clervaux.

8. Nieuwe opzet Toerflits

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Uitgifte Toerboekjes, Toerfietskaarten, Fietsprogramma 2007 en Toerfiets Evenementen Programma 
2007.

Enkele aanvullende mededelingen:
De ritten in maart vertrekken vanaf het Gemeentehuisplein om 09.00 uur.
Diegenen die deze avond niet aanwezig kunnen zijn, kunnen het pakket met informatie afha-

len bij de secretaris, Gemini 14 te Heeze (graag tevoren even bellen).
U wordt vriendelijk verzocht adreswijzigingen en andere mutaties tijdig door te geven aan de 

secretaris  (e-mail: rob.gei@hetnet.nl  of telefoon 224 0097).

mailto:rob.gei@hetnet.nl
mailto:rob.gei@hetnet.nl
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Deelnameformulier Clubweekend  2007 Clervaux

Naam:      ……………………………………….

Vergezeld van:     ……………………………………….

Straat en huisnummer:    ……………………………………….

Postcode en woonplaats:   ……………………………………….

Telefoonummer:     ……………………………………….

Mobiel tel.nummer    ……………………………………….

E-mail adres:     ……………………………………….

Aantal fietsen, incl introducé(e)  ……………………………………….

Wil zelf reizen incl. fietsvervoer  Ja / Nee    Lease-auto: Ja / Nee

Reist samen met:     Nee / Ja , met …………………………

Mogelijkheid voor extra fietsen:  Nee / Ja en hoeveel: …………………

Geschikt voor fietsen met dikke buizen Ja / Nee, en hoeveel..................

Eigen fiets(en) met dikke buizen:  Nee / Ja en hoeveel:...............

Mogelijkheid voor extra personen:  Nee / Ja en hoeveel: …………………

Heeze, (datum)……………,……….. ………………………….(handtekening)


