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Van de Redactie

Op dit moment houdt de winter ons land nog stevig in zijn greep en is het moeilijk 
voorstelbaar dat we over ruim een week met zijn allen weer klaar voor vertrek 
staan op het Gemeentehuisplein. En dat is ieder jaar weer een hele happening: 
wie heeft er geïnvesteerd in nog weer wat lichter materiaal, wat zijn dit jaar de 
meest opvallende kleurtjes, is er al iemand die electronisch schakelt en hebben 
sommige niet nader te noemen leden de winterperiode benut om de fiets schoon 
te maken zodat die niet door het hele peloton gehoord kan worden? Het is altijd 
een heel gezellig weerzien en je zou bijna denken dat het fietsen maar bijzaak is. 

Maar niets is minder waar natuurlijk. In die ogenschijnlijk zo stille periode is er 
door bestuur en commissies weer het nodige werk verzet. Zo is er dit jaar al een 
onderhouds-clinic geweest (mede dankzij de welwillende medewerking van 
Wielershop Achel) en zijn de geheimen van het rijden met een GPS verder 
ontsluierd. De diverse programma’s zijn samengesteld en de eerste aanzetten 
voor het jaarlijkse clubweekend en de clubweek zijn gemaakt of op zijn minst 
besproken. En we mogen er van uitgaan dat er al druk getraind wordt voor La 
Marmotte, de befaamde cyclo in de Franse Alpen, die voor een aanzienlijke groep 
binnen de Tourclub dit jaar de uitdaging vormt.

Al met al staat er het komende jaar genoeg op het programma bij de Tourclub en 
is er alle aanleiding om weer gretig aan de start te staan. Maar of er aan het einde 
van de eerste clubrit zo fanatiek gesprint zal worden als door de renners op de 
voorpagina valt te betwijfelen. Bij de meesten van ons zullen er waarschijnlijk toch 
eerst wat winterkilo’s moeten verdwijnen.

De redactie hoopt iedereen weer te zien op de voorjaarsvergadering en wil alle 
leden alvast een heel gezellig, veilig en sportief seizoen 2013 toewensen!

De Redactie
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Agenda Algemene Vergadering Tourclub Heeze

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op:
! Vrijdag 1 maart 2013 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 2012.

4. Financieel verslag 2012, vaststellen begroting 2013 en benoeming kascommissie 2013

5. Jaarverslag 2012

6. Groepsindeling en Veiligheid

7. Uitleg wijzigingen in de website

8. Mededelingen vanuit de commissies.
★ Commissie Toertiochten
★ Commissie Elegance.
★ Commissie Heezer FietsWeekend
★ Commissie Sponsoring en kleding
★ Commissie PR
★ Commissie Overige Activiteiten
★ Commissie MTB

9. Clubweekend

10. 4e TC Heeze Fietsweek

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 2013 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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Notulen Algemene Vergadering van 25 november 2012
1. Opening
Wim Camp  opent de laatste keer als voorzitter de 
Algemene Vergadering en heet het groot aantal 
aanwezige leden van harte welkom.

2. Verslag vorige AV van 2 maart 2012
De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd door de leden. Actiepunt is dat mensen met 
een AED diploma wordt verzocht dit door te geven aan de 
secretaris.

3. Mededelingen van het bestuur
Er zijn naast de geagendeerde onderwerpen verder geen 
mededelingen vanuit het bestuur. 

4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen relevante ingekomen stukken. Voor de 
vacante positie in het bestuur hebben zich bij de 
secretaris geen kandidaten kenbaar gemaakt.

5. Clubtenue
Joost vd Heuvel geeft een presentatie mbt onze 
clubkleding. Uiteindelijk leidt dit tot het voorstel om 
gedurende het seizoen 2013 en 2014 nog door te rijden 
in het huidige tenue. Overwegingen bij dit voorstel zijn 
enerzijds het nog op  voorraad zijn van een aantal sets, 
het feit dat de meeste leden nog tevreden zijn met het 
tenue en de te verwachten ledengroei, anderzijds het 
afhaken van enkele sponsoren. In de loop  van 2014 
zullen huidige en mogelijk nieuwe sponsoren benaderd 
worden en zal een nieuw ontwerp  gemaakt worden. In 
seizoen 2015 zal TC Heeze in een volledig nieuw tenue 
rijden. Het voorstel wordt door de vergadering 
aangenomen. 

6. Mededelingen van de commissies
Commissie Elegance (Monique Kupers)
Bij de Elegance groep is het seizoen goed verlopen. De 
gemiddelde opkomst bleef vrijwel constant rond de 10 
personen. De Elegance groep  fietste 2935 km in 
clubverband, in totaal 29454 km! Aandachtspunt is dat 
wanneer leden uit andere groepen met de Elegance mee 
gaan, ze hun snelheid dienovereenkomstig moeten 
aanpassen.

Commissie Elite / (Super-)Prestige (Joost v.d. Heuvel) 
Joost vd Heuvel geeft een presentatie, waarin het 
seizoen 2012 voor de Elite/(Super-)Prestige groepen 
wordt geëvalueerd en verbeterpunten voor de toekomst 
worden aangedragen. De opkomst in deze groepen steeg 

in 2012 verder door naar gemiddeld 31 renners (40%), 
die in totaal een programma van 3175 km fietsten. 
Hierdoor kwam deze groep op  een totaal van 93839 km. 
V.w.b  de volgwagen zal een vervolg gegeven worden aan 
de ingeslagen route. Dit betekent dat iedereen van de 
Elite/(Super) Prestige groep  1 keer in de 3 seizoenen een 
keer als volgwagen moet fungeren. Bij afwezigheid dient 
men zelf voor vervanging te zorgen. In 2013 zullen de 
volgwagenbestuurders middels een herinneringsmail 
worden herinnerd zodra ze aan de beurt zijn. Verder 
wordt gevraagd erop  te letten dat de afhandeling van de 
vervoerskosten tijdens de zaterdagritten correct verloopt. 
Tijdens een discussie blijkt dat er vanuit de leden 
belangstelling is voor clubritten door de week, naast de 
Elegance rit op  woensdag. Het bestuur zal een poging 
doen om dit te organiseren. 

Commissie Heezer Fiets Weekend (Wim Camp)

Het HFW kende in 2012 een geslaagde jubileum editie. 
De organisatie werd verder verbeterd, deelnemers kregen 
een consumptie en een presentje bij deelname aan 3 
ritten. Er waren ruim voldoende vrijwilligers voor de 
organisatie. Het huidige aantal van circa 350, vaak vaste, 
deelnemers lijkt het maximaal haalbare in de huidige 
opzet. De HFW commissie kan vers bloed gebruiken in de 
organisatie voor verdere vernieuwing, maar mede door de 
geslaagde editie in 2012 en het enthousiasme van de 
vrijwilligers is het HFW voor 2013 al weer aangemeld bij 
de NTFU. 

Commissie PR

Vanuit de commissie PR is er geen nieuws te melden. Er 
wordt gezocht naar versterking van deze commissie, om 
nog meer proactief ons PR beleid mede vorm te geven. 
De website wordt door de webmasters continu up-to-date 
gehouden en verder verbeterd. 

Commissie Overige Activiteiten (Joost Snoeijen)

De commissie Overige Activiteiten zal zich gedurende het 
winterseizoen richten op  de organisatie van enkele leuke 
activiteiten: een onderhoudsclinic bij Wielershop  Achel en 
een nieuwe GPS avond. Over eventuele verdere 
activiteiten wordt nog nagedacht. 

7. Sportraad Heeze-Leende-Sterksel
Wim Tindemans geeft een beknopte uiteenzetting van de 
organisatie en de doelstellingen van de recent opgerichte 
Sportraad Heeze-Leende, waarvan Wim secretaris is. 

8. Clubweekend 2013 (Mat Cremers)

Het clubweekend 2013 zal plaatsvinden van 24 tot 26 mei 
in het Duitse Bad Bentheim. Ofschoon het aantal 
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deelnemers in 2012 beduidend lager was dan in 
voorgaande jaren, was het zeker niet minder geslaagd! 
Voor de toekomst zal het clubweekend zich meer richten 
op  de recreatieve groepen (Elegance, Elite) en de 
zwaarte/lengte van de ritten hierop  aanpassen. Daarnaast 
is deelname aan het clubweekend, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Fietsweek, ook mogelijk voor partners, 
waarvoor ook voldoende mogelijkheden geboden worden. 

9. Korte terugblik 3e TC Heeze 
Fietsweek 2012

D.m.v. een multimedia presentatie wordt een impressie 
weergegeven van een zeer geslaagde Fietsweek 2012 in 
de Italiaanse Dolomieten. 

10. Jubilarissen
Aan maar liefst zeven 25 jarige jubilarissen (Toos Bax, 
Henk Groenemans, Ger Peeters, Cis Smits, Jac Zwart, 
Marian Zwart en Frans vd Wiel) wordt een bloemetje 
uitgereikt. 

11. Uitslagen klassementen en 
prijsuitreiking

De uitslagen van de diverse competities worden bekend 
gemaakt en de clubkampioenen in het zonnetje gezet. 
De Piet Bosmanstrofee gaat naar Harrie Mennen (2813 
km), de Superprestige heren naar Michiel vd Veen (4366 
km). De Elegance wisseltrofee gaat naar Willemien v.d. 
Veen (2440 km), de Superprestige dames naar Marian 
Zwart (3772 km). 

12. Bestuurssamenstelling
Wim Camp treedt na vele jaren als bestuurslid cq 
voorzitter af en wordt door de leden met een luid applaus 
bedankt voor bewezen diensten. Een nieuwe fietshelm 
wordt hem als afscheidskado aangeboden. Het bestuur 
heeft Michiel vd Veen bereid genomen om toe te treden 
tot het bestuur van Tourclub Heeze en de rol van 

voorzitter op  zich te nemen. Er hebben zich geen 
verdere kandidaten voor de bestuursfunctie gemeld en 
daarom wordt de benoeming van Michiel vd Veen per 
acclamatie aangenomen. Michiel, veel plezier en succes 
in het bestuur van Tourclub Heeze!

13. Rondvraag
Peter Bax vraagt aandacht voor de puike prestatie van 
onze mannen in de tijdrit op  het WK parcours in 
Valkenburg. Applaus!

14. Sluiting
Namens de afwezige nieuwe voorzitter sluit Joost 
Snoeijen de vergadering. En het bleef nog lang gezellig…

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat onze oud-
voorzitter, Pieter Groenveld, benoemd is tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Burgemeester Verhoeven van 
Heeze-Leende heeft hem op 15 februari de koninklijke 
onderscheiding opgespeld. Pieter is van 1995 tot 2004 
bestuurslid geweest van onze vereniging en heeft daarin 
de rol van voorzitter en penningmeester vervuld.
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Jaarverslag 2012
Het seizoen 2012 was opnieuw een zeer geslaagd 
seizoen voor Tourclub Heeze, waarbinnen een steeds 
groter aantal recreatieve en sportieve fietsers aan 
hun trekken komt. In 2012 werd een vierde groep 
toegevoegd om ervoor te zorgen dat  de clubritten 
veilig verlopen en iedereen op zijn/haar niveau 
plezierig kan fietsen. Afgezien van enkele vervelende, 
kleinere, valpartijtjes verliep het seizoen over het 
algemeen gelukkig veilig. Het HFW kende zijn 25-jarig 
jubileum en aan het einde van het seizoen droeg 
scheidend voorzitter Wim Camp de voorzittershamer 
over aan Michiel van der Veen. 
In het kalenderjaar 2012 hebben zich 13 nieuwe leden 
ingeschreven als lid van Tourclub  Heeze. Tegelijkertijd 
waren er 6 afmeldingen. Hierdoor nam het aantal actief 
fietsende leden verder toe van 97 naar 104 personen! Het 
gemiddelde opkomstpercentage van de verschillende 
groepen bleef ongeveer constant ten opzichte van 2011; 
hierdoor nam de gemiddelde totale groepsgrootte 
eveneens toe. Zeker in het begin van het seizoen en 
tijdens zondagen met prima fietsweer was het 
gemeentehuisplein af en toe haast te klein om plaats te 
bieden aan de verzamelde Heezer renners. Het totaal 
aantal afgelegde kilometers steeg van 130.000 km in 
2011 naar een recordaantal van ruim 151.000 km! Een 
resultaat, waar we als club  trots op mogen zijn en wat 
aantoont dat Tourclub Heeze nog steeds een zeer 
bloeiende vereniging is. 

Door de toename in leden werd het toevoegen van een 
vierde groep  noodzakelijk. De vier groepen gingen van 
start onder nieuwe namen: Elegance, Elite, Prestige en 
Super Prestige. 

De Elegance en Elite groepen rijden volgens het 
vertrouwde concept van de Gazelles/Giants uit het 
verleden. De Elegance groep  kende een zeer constante 
opkomst in 2012. Deze groep  heeft zijn draai gevonden 
en biedt een prima oplossing voor leden vanuit de Elite 
groep, die om wat voor reden dan ook het qua snelheid 
wat rustiger aan willen doen. Ook in de Elite groep  verliep 
het seizoen soepel, mede door het toevoegen van de 
Prestige groep, waardoor de Elite groep  meer constant 
qua samenstelling was.

Het toevoegen van de Prestige groep, voor de sportieve 
fietser die meer sportieve uitdaging zoekt, maar de 
snelheden van de Super Prestige groep  net wat teveel 
van het goede vindt, bleek een gouden greep. Tijdens de 
eerste ritten bleek dat de groepen homogener qua 
samenstelling waren, waardoor snelheidsschommelingen 
tijdens de rit tot een minimum beperkt bleven en iedereen 
op zijn eigen niveau veilig kon fietsen. Helaas bleek het 
niet in alle ritten haalbaar om met een Super Prestige 
groep  te rijden; aandachtspunt blijven de snelheid en de 

groepsgrootte als Prestige en Super Prestige 
gecombineerd rijden. 

Het inzetten van leden als volgauto / EHBO werd ook in 
2012 voortgezet. Over het algemeen verliep  dat prima, 
helaas liet in de tweede helft van het seizoen een aantal 
leden verstek gaan. Bijzondere dank opnieuw voor Paul 
vd Mortel van de EHBO vereniging, die ook in 2012 weer 
een aantal ritten voor zijn rekening nam!

De Piet Bosmans Trofee ging dit jaar naar Harrie 
Mennen, terwijl de Superprestige heren werd gewonnen 
door Michiel van der Veen. Bij de dames ging de 
Wisseltrofee opnieuw naar Willemien v.d. Veen, terwijl de 
Superprestige dames opnieuw werd gewonnen door 
Marian Zwart.

Het prestatieve element werd verder vergroot door 
deelname aan een steeds groter aantal ritten op 
zaterdag. Het inschrijven binnen verschillende groepen 
op onze website bleek een vooruitgang. Een aantal 
leden nam succesvol deel aan La Marmotte, terwijl 
Harrie Mennen en Jos v. Ruler met team Superjanske 
deelnamen aan Alpe d’Huzes. Een viertal renners 
slaagde erin om zich via de kwalificatie in Leende te 
plaatsen voor de ploegentijdrit op  het WK parcours in 
Valkenburg, waar een zeer verdienstelijke prestatie werd 
neergezet (en en passant rivaal Leende nog voorbij werd 
gestreefd…).

Het Clubweekend was wederom geslaagd, ondanks een 
substantieel lager aantal deelnemers. De 3e editie van de 
TC Heeze Fietsweek in de Italiaanse Dolomieten kende 
daarentegen een record aantal van 26 deelnemers. In 
feite concurreren beide evenementen niet met elkaar, 
maar vullen ze elkaar prima aan: een gezellig weekend 
voor de recreatieve fietser met partner versus een week 
lang sportieve uitdaging op  eigen niveau voor de wat 
meer fanatieke renner. Ook in 2013 zullen beide 
evenementen weer op  de drukke clubkalender 
verschijnen!

De 25e editie van het HFW kende een prima verloop. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd het HFW voor 
circa 350 deelnemers opnieuw een succesvol 
evenement. Ofschoon er voor de continuïteit op  langere 
termijn gezocht moet worden naar vernieuwing in de 
opzet van het HFW, zal het HFW ook in 2013 in al dan 
niet aangepaste vorm plaatsvinden. 

Financieel blijft Tourclub  Heeze een uitermate gezonde 
verenging. De verdere groei in ledenaantal en het HFW 
zorgden voor voldoende (extra) inkomsten. Inmiddels is 
bekend dat Tourclub Heeze nog twee seizoenen in het 
huidige tenue zal rijden; na die periode zal er gezocht 
worden naar nieuwe sponsoren en een nieuw tenue 
worden ontworpen.
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Aan het eind van het seizoen werd afscheid genomen 
van Wim Camp  als bestuurslid en voorzitter van Tourclub 
Heeze. Wim, nogmaals bedankt namens alle leden van 
Tourclub  Heeze! Michiel van der Veen heeft inmiddels de 
voorzittershamer overgenomen van Wim en zal zich 
samen met het voltallige bestuur gaan inzetten voor het 
voortzetten van de succesvolle groei van onze club.

In 2012 hebben we onze kernwaarden (Gezond, 

Uitdagend, Sportief en Gezellig!) prima vorm weten te 
geven en hebben zich nog meer renners aangesloten 
bij ons peloton. Daarom begint Tourclub Heeze vol 
enthousiasme aan het seizoen 2013. We hebben onze 
organisatie op orde en zijn klaar om verder te 
groeien! Veiligheid en saamhorigheid staan daarbij 
als vanouds voorop. Het bestuur van Tourclub Heeze 
wenst daarom iedereen een veilig, sportief en gezellig 
seizoen 2013.
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Onderhoudsclinic bij Wielershop Achel door Jan Brusse

Nadat de “poolindeling” was opgesteld werd er op  29 
januari rond 19.00 uur vetrokken vanuit Heeze en 
Leende richting Achel. Daar aangekomen bleek dat de 
organisator van TC Heeze niet in de gaten had, dat er 
een uur tijdsverschil zit tussen Nederland en België. 
Aanvang 19.30 uur en Hans Daams dacht 20.30 uur. 
Zodoende werd omstreeks 20.00 uur gestart, nadat onze 
vaste “keukentafelklant” Theo mee had geholpen om 
iedereen van koffie of thee te voorzien met cake. De 
uitleg, op  een zeer rustige manier gebracht door Hans, 
was helder en iedereen kon zijn vragen stellen. 
Behandeld zijn o.a. het poetsen en onderhouden van 
een fiets en wat belangrijk is om na iedere rit even te 
controleren zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Onderhoud tandwielen en ketting: NOOIT ONTVETTER 
gebruiken zoals wasbenzine of afwasmiddel, Gebruik dan 
autoshampoo voor de tandwielen etc. Beter is het om het 
wiel eruit te halen en vervolgens met oude T-shirts, in 
ieder geval katoen, tussen de tandwielen te poetsen. Als 
men het wiel uit het frame wil halen zorg dat dan altijd de 
ketting voor op  het grootste tandwiel en achter op  het 
kleinste tandwiel ligt. Dit vergemakkelijkt het uitnemen. 
Ketting smeren altijd aan de onderzijde druppelen en 
vervolgens 3x trapas ronddraaien zodat je zeker weet dat 
de ketting goed is gesmeerd. Controle na iedere rit: pak 
een doek en ga vervolgens over de banden zodat je de 

velgen schoonmaakt. Voordeel is dat de banden van 
vuiligheid zijn verlost en tevens de controle is op scherpe 
onderwerpen in je band. Controleer ook na een x-aantal 
ritten bij het balhoofd of er geen speling opzit. Knijp 
remmen dicht en voel met je hand aan balhoofd en vork. 

Voor de mensen die nog meer technisch zijn is door 
Hans de Trek Madone Project One  (nu in de aanbieding) 
nog verder gedemonteerd. De tandwielen werden met 
speciaal gereedschap van de body gehaald voor het 
poetsen of vervangen. Tevens werd hier aangegeven 
waarom niet 1,2 of 3 tandwielen worden vervangen maar 
de complete cassette. Ook werd aangegeven dat de 
hardheid van de tandwielen hetzelfde is b.v. Ultegra en 
105,  maar het verschil zit  in het gewicht. Een balhoofd 
werd uit elkaar gehaald, een stuur werd losgehaald en 
men kon horen dat een speciale sleutel (momentsleutel) 
een klik geeft en dat er dan ook niet meer verder 
gedraaid kan worden. Andere behandelde onderwerpen 
waren: het uit elkaar halen van de ketting (bij de 
gekleurde schakel), afstellen van derailleurkabels en op 
speciaal verzoek van onze technicus Paul heeft Hans 
ook nog voorgedaan hoe men een wiel spaakt, zowel 
recht(voor) als schuin (achter). Omstreeks 23.00 uur 
hebben we afscheid genomen en zijn als volwaardige 
mecaniciens huiswaarts gekeerd. Namens Tourclub 
Heeze “Wielershop Achel” bedankt voor deze clinic.
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Xavier van Aubel
Hallo beste leden van TC Heeze,

Ik ben Xavier van Aubel, samenwonend met Ingrid 
Keijsers in Leende. Sommige van jullie kennen mijn 
vader, Willy van Aubel, die in een ver verleden (1991) wel 
eens de Piet Bosmans Trofee heeft gewonnen. Of mijn 
broer die bekend is van het Team Super Janske. Op de 
middelbare school fietste ik redelijk veel en op  vakantie in 
Frankrijk mocht ik graag in de bergen rijden. Zo heb  ik al 
op jonge leeftijd de Izoard, Agnel, Iseran, Aspin etc 
gefietst. Ieder jaar was het weer een feest in een of ander 
dal in Frankrijk en moest ieder weggetje naar boven 
geklommen worden. Hoe onbekender hoe leuker dit vaak 
was. Mijn vader heeft op  deze manier het fietsvirus aan 
mij en mijn broer overgedragen. Zo rond mijn 19de ging ik 
voor het laatst met mijn ouders op  vakantie, en op de 
terugweg naar Nederland zouden we nog in de buurt van 
de Mont Ventoux stoppen. Daar aangekomen ben ik 

natuurlijk ‘s avonds naar boven gereden, wat een 
prachtige ervaring was (en een helse klim).

Terug in Nederland ben ik gaan studeren. Lange tijd heb 
ik mijn fiets toen niet meer aangeraakt, wat achteraf een 
ontzettend stom was. Elf jaar geleden ben ik naar 
Geldermalsen verhuisd, waar ik weer een fiets heb 
gekocht. Zo begon in weer korte rondjes te fietsen nadat 
ik thuis kwam van mijn werk. Ik heb  zo een paar keer de 
Amstel Gold Race gereden. Ook begon ik als hobby aan 
de website  hardfietsen.nl  waar ik voornamelijk profielen 
van hellingen op plaatste.

Nadat ik in 2006 bij tableaux ging werken kwam er van 
fietsen steeds minder. In 2008 kwam Leo van Vliet 
vanwege  hardfietsen.nl  bij tableaux langs, hi j 
organiseerde wat toertochten en natuurlijk de Amstel Gold 
Race. Het bedrijf waar hij toen zaken mee deed, ging er 
mee stoppen en ze zochten een bedrijf wat de 
werkzaamheden kon overnemen. Zodoende is tableaux 

Vooruitblik Rittenprogramma 2013

Nieuwe leden stellen zich voor
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begonnen met een aantal werkzaamheden voor deze 
tochten. Dit zijn leuke maar zware weekenden. Zo heeft 
tableaux al de toertocht van de Amstel Gold Race, Ride 
for the Roses, Vuelta, Giro, Bart Brentjens, Boogies 
Extreme en de Volta Limburg Classic (Hel van het 
Mergelland) mogen verzorgen. Misschien hebben 
sommige van jullie enkele van deze toertochten de 
laatste jaren gereden, dan hebben we elkaar toch al een 
beetje 'leren kennen'.  Na de verhuizing vanuit 
Geldermalsen naar Leende heb ik meteen besloten om 
lid te worden van Tourclub Heeze. Ik heb dit in een ver 
verleden ook aan Joost beloofd. Ik hoop  er een leuk 
fietsjaar van te maken en hoop  vele ritten mee te kunnen 
fietsen.

Birgit van den Nieuwenhuijzen
Mijn naam is Birgit van den Nieuwenhuijzen, ben 49 jaar 
en woon sinds 9 jaar in Heeze. Door een zware 
knieblessure, gevolgd door een totale knieprothese ben ik 
niet meer in staat om te hardlopen en tennissen staat op 
een laag pitje.  Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en sinds een jaar ben ik aan het fietsen en ik vind het 
helemaal geweldig. Zo leuk zelfs dat ik 5 juni de Alpe 
d'Huzes ga fietsen. Ik ben volop in training en ik hoop  van 
de routiniers bij de toerclub  veel te kunnen leren. Naast 
het fietsen is Maxke, onze Golden Retriever, mijn trouwe 
maat waarmee ik vaak in de bossen te vinden ben. 
Lekker wandelen en genieten van de natuur is zalig. 
Daarnaast werk ik als opleidingskundige bij Canon 
Nederland in Den Bosch en volg aan de HAN in 
Nijmegen de opleiding tot opleidingskundige. Maar voor 
nu genoeg over mij,  Ik hoop jullie gauw persoonlijk te 
ontmoeten maar dan moet eerst het weer wat beter 
worden! Groet en tot snel.
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