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WELKOM BIJ ALWEER DE DERDE EDITIE 
VAN DE TOURFLITS NIEUWE STIJL. IN 
DIT NUMMER TREF JE ENKELE MOOIE 
FOTO’S VAN ONZE ZEER GESLAAGDE 
SLUITINGSRIT. MEDE DOOR DE GROTE 
OPKOMST WAS HET UITERMATE GEZELLIG 
MET KOFFIE MET GEBAK IN BRASSERIE 
GEZELLIG. HIERMEE KUNNEN WE MET 
EEN GOED CLUBGEVOEL DE WINTER IN. 

Ook vind je in deze Tourflits een mooi verslag van onze 
geslaagde fietsweek in de Vogezen en stellen twee nieuwe 
leden zich voor. 

We kunnen zondags na de clubrit helaas voorlopig niet 
meer samenkomen bij Thuys. Hoe mooi zou het zijn om 
ook op onze najaars-ALV op 18 november in  
’t Perron zo’n grote opkomst te hebben en we elkaar in 
een andere setting dan op de fiets te kunnen ontmoeten. 

Natuurlijk hopen dat ieder van ons de winter gezond 
doorkomt en dat we in maart 2023 weer fit op de 
fiets kunnen stappen. Voor degenen die de racefiets 
willen blijven gebruiken, hebben we weer een mooi 
winterprogramma gemaakt. Zelf haal ik de schaatsen  
weer uit het vet!

PETER ROTHUIZEN
Redactie Tourflits
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VAN DE 
REDACTIE 

MEDEDELINGEN-
      BORD TC HEEZE

Sinds de vorige Tourflits hebben zich de volgende nieuwe leden  

zich aangemeld en hebben helaas ook weer enkele leden hun 

lidmaatschap opgezegd.

AANMELDINGEN
Jack Gahler     Geldrop

Welkom Jack bij onze toerclub. Jack stelt zich elders in  

deze toerflits aan alle leden voor. Ook nog een  

nagekomen stukje van Robert van Liebergen, die  

reeds in het voorjaar lid van onze vereniging  

geworden was.

AFMELDINGEN  

Derek Cornelissen

Bas Verhoeven
Maria van der Vliet

Stephan van Hees

De redactie wenst Derek, Bas, Maria en  

Stephan nog vele gezonde fiets- kilometers  

buiten de toerclub en wellicht tot ziens.

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN!In de ALV zullen zowel Marc Klaassen en Wim Collart statutair aftreden als 
bestuurslid. Beide hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Leden die tot het 
bestuur willen toetreden, worden uitgenodigd dit vooraf aan de ALV kenbaar te 
maken bij het bestuur. 

Naast tegenkandidaten voor beide aftredende bestuursleden bestaat er reeds 
enkele jaren een vacature voor een vijfde bestuurslid.INTERESSE?Bel of stuur een mail naar Peter Rothuizen, peterrothuizen@gmail.com



Ook als er zaken zijn die je mist in deze uitgaven of als je andere ideeën hebt betreffende de invulling, graag!  
We kunnen altijd nog wel een leuke rubriek gebruiken! Misschien heb je ook een ‘mooiste rit’ gereden waarover 
je graag vertelt? We geven je graag het podium om je heroïsche verhaal met ons te delen. Misschien is een 
koopjeshoek ook wel een leuk idee... mocht je iets te koop hebben wat met fietsen te maken heeft, laat maar 
weten en we maken er een rubriek van.

UITBREIDING REDACTIETEAM
We zijn zoals jullie weten ook al een tijdje op zoek naar uitbreiding van ons redactieteam. Lijkt het je leuk om op 
zoek te gaan naar de verhalen achter de Tourclub, schroom niet en kom erbij. Zo leer je de club en de mensen op 
een andere manier kennen.

NAMENS DE REDACTIE TOURFLITS
Peter en Stijn

BESTE TOURCLUBLID! OM DE TOURFLITS GOED GEVULD TE KRIJGEN ZIJN WE OP ZOEK 
NAAR JOUW INPUT. HEB JE EEN LEUK VERHAAL, MOOIE PLANNEN MET BETREKKING 
TOT HET FIETSEN OF WIL JE IETS ANDERS MET ONS DELEN? GRAAG! NEEM DAN 
CONTACT OP MET DE REDACTIE!  
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DRINGENDE OPROEP!

We zijn op zoek naar
   jouw fietsverhalen!
We zijn op zoek naar
   jouw fietsverhalen!1. Opening

2.  Verslag vorige ALV
3.  Ingekomen stukken en  

mededelingen bestuur
4. Bestuurssamenstelling
5. Update vanuit de commissies:
 a) Elegance 
 b) Elite / Prestige
 c) Elite Prestige
 d) PR 
 e) Fietsweek
 f) HFW 

PAUZE
6. Jubilarissen 
7. Clubkampioenen 2022 
8.  Presentatie TC Heeze  

Fietsweek 2023
10. Rondvraag
11. Sluiting

We hopen op een grote opkomst!
Bestuur TC Heeze

TCH AGENDA ALV
18 NOVEMBER 2022 - 20:00 UUR IN ‘T PERRON

WINTERPROGRAMMA 2022/2023
VERTREK 9:30 VANAF HET GEMEENTEHUISPLEIN IN HEEZE
DATUM RITNR. NAAM RIT AFSTAND VIA
   
6-11-22 4 ACHTEROM WEERT 70 STRAMPROY
13-11-22 70 TEUTEN ROUTE 70 HAMONT-WEERT
20-11-22 29 PIELISTOCHT 65 LUYKSGESTEL
27-11-22 55 NET OVER DE GRENS / LOZERTOCHT 65 HAMONT
4-12-22 93 RONDJE NOORD / NOORDER RONDRIT 65 MORTEL
11-12-22 8 BEVERTOCHT 60 HAMONT
18-12-22 54 KALE BOMENTOCHT 50 BUDEL
    
8-01-23 78 VROEGE VOGELS TOCHT 55 WALIK
15-01-23 20 SLUITINGSRIT / ZOEITOCHT 60 BUDEL
22-01-23 47 RONDJE OOST 60 SOMEREN-EIND
29-01-23 22 STOPPELTOCHT 60 HAMONT
5-02-23 17 NATUURTOCHT 60 BUDEL-WEERT
12-02-23 61 KLEINE PEELTOCHT 65 HEUSDEN
19-02-23 57 VERRASSINGSTOCHT 70 WEERT
26-02-23 65 HEIDETOCHT 75 WEEBOSCH
  

HET PODIUM
       IS VOOR JOU!

��������

Mijn

Mooiste



OP ZATERDAG 27 AUGUSTUS WERD DE 42STE EDITIE VAN DE  
KLASSIEKER DIEKIRCH-VALKENSWAARD GEREDEN. TWEE LEDEN VAN 
ONZE TOURCLUB, TIES LOUWERS EN AD VAN ASTEN, HEBBEN DIT JAAR 
DEZE MONSTERTOCHT OVER 262 KM VOLBRACHT. GEFELICITEERD TIES 
EN AD. DE KORTE ALTERNATIEVE TOCHT OVER 145 KM WERD VOLBRACHT 
DOOR EEN VIERTAL LEDEN VAN ONZE TOURCLUB.

DIEKIRCH-
VALKENSWAARD 

2022
DIEKIRCH-

VALKENSWAARD 
2022
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KLASSE 
MANNEN!



WALL OF FAMEONZE NIEUWE LEDEN
STELLEN ZICH VOOR!

ROBERT VAN 
LIEBERGEN 

Hey, mijn naam is Robert van Liebergen en ben  
39 jaar oud en woon in Geldrop.

 
Ik werk bij DAF en heb daar veel enthousiaste collega’s die bij TC Heeze fietsen. In het najaar 

werden de verhalen nog mooier als het over de fietsweek ging. Vaak eindigde het gesprek:  

‘Gy moet zondag maar eens mee fietsen’. 

Daar heb ik een winter over na kunnen denken. BAM, eerste rit dit jaar was ik erbij! Het beviel 

eigenlijk zo goed dat ik me korte tijd daarna heb aangemeld voor de fietsweek, BAM twee.  

De fietsweek in de Vogezen was fantastisch. 

Een andere hobby is mijn mini kampeerbus, hiermee ga ik graag weekendjes weg.  

Meestal gaat de racefiets of MTB mee om dan een mooie tocht te fietsen. 

Groet, Robert van Liebergen

Mijn naam is Jack Gahler, 
56 jaar en woonachtig in Geldrop met mijn vriendin Boukje, 2 kinderen Lars en Ruben en onze bordercollie Senna.

Na het voetballen zowel op veld als zaal heeft een vriend van me 6 jaar geleden verleid om het spinnen binnen te verruilen voor het fietsen buiten. Materiaal was geen probleem want deze kon hij voorzien en er was voor mij dan ook geen excuus meer. Het begon met mountainbiken maar dit beviel zo goed dat ik snel eigen materiaal had aangeschaft en was aangesloten bij een clubje  in Geldrop. Al snel begon de nieuwsgierigheid naar het racefietsen, zo gezegd zo gedaan!

Enkele leden van het clubje in Geldrop waren lid van TC Heeze, na een 3de helft op het terras besloten om op dinsdagavond eens mee te fietsen. Ook dit voelde sportief en gezellig en heb  
direct besloten om lid te worden van TC Heeze.

Wens iedereen nog veel sportieve, veilige en gezellige km en misschien  
spreken we elkaar nog wel eens!

Groet, Jack
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November 2022

JACK
GAHLER



FIETSWEEK
VOGEZEN
SEPT 2022

1. HET PROCES VAN JE VERDIEPEN IN 
JE LOCATIE (ZONDAG 11 SEPTEMBER)
Plombières-les-Bains is gelegen in de Vogezen en heeft 
als bijnaam de “Stad van duizend balkons”. Les Bains 
verwijst naar de hot springs die door de Romeinen 
werden ontdekt. Het is nog steeds een badplaats met 
veel gebouwen uit de Tweede Franse Keizerrijk. En de 
inwoners worden de Plombinois(es) genoemd (bron: 
internet enzo).

’s Middags om 12.00 uur kwamen we aan in de 
Sportherberg een fietshotel gerund door Nederlanders. 
Omdat de Sportherberg tot half drie was gesloten 
werden er Isotone gekocht bij een tankstation en 
bidons gevuld bij een waterbak/kraan langs de weg. 
Er stond een klein rondje van ongeveer 45km op de 
planning richting Hadol. Het was een mooi opwarm 
parcours. Terug in Plombières-les-Bains werd de 
tocht afgesloten met een terrasje. Bier was niet aan 
te bevelen, want de klim vanuit het stadje naar de 
herberg was 20%.

2. HET PROCES VAN AFZIEN 
(MAANDAG 12 SEPTEMBER)
Op maandag stonden een paar Ballons van faam op 
het programma: Ballon d’Alsace, (Super) Planche des 
Belles Filles, en Ballon de Servance. Een groep vertrok 
vanuit het hotel met 140km voor de boeg. De tweede 
groep vertrok in Le Thillot om vanuit daar 83 km over 

de Ballons te geraken. Het werd een imponerende dag 
mede door de hoogtemeters, inspanning en uitzicht. 
Een topper was Planche des Belles Filles, dubbele 
stijgingspercentages met uitschieter van 20%. Als klap 
op de vuurpijl bestaat er dan nog de ‘Super planche de 
belles filles’ wat het best kan omschreven worden door 
het opfietsen van een skipiste met een slotklim van 
24%. In de afdaling van de Super was er een valpartij, 
gelukkig was de snelheid 0,1 km/u. Zoals de Belgen 
zeggen was het een valpartij “zonder erg”. Terug in 
het hotel werd de dag geproost waar natuurlijk een 
sterk verhaal niet mag ontbreken: zo bleek dat de 140 
km groep geen lunch heeft gehad, het leven van een 
wielrenner is afzien. 

3. HET PROCES VAN EEN RESTAURANT 
KIEZEN (DINSDAG 13 SEPTEMBER)
De derde dag gingen we naar Gérardmer. De Fransen 
noemen het Gérardmee, omdat het niet aan de zee 
ligt maar een meer (lac) is. De mogelijke lunchplekken 
waren beperkt. Uiteindelijk bleef er één lunchplek 
over gespecialiseerd in pizza, panini’s, shoarma en 
kebab. Een deel van de groep vond dat dit niet een 
gebalanceerde maaltijd is voor een wielrenner en 
fietste naar het volgende dorp. Wachtend op het 
eten in de shoarma kwam de eigenaar terug met 
verse groente, hoezo ongezond. Beide groepen 
kwamen elkaar (toevallig) weer tegen op de top van 
een beklimming. Het afzien werd wel in perspectief 

ZONDAGOCHTEND 11 SEPTEMBER GAAN 14 ENTHOUSIASTE 
TC HEEZE LEDEN NAAR PLOMBIÈRES-LES-BAINS
ALS WIELRENNER HEB JE TE MAKEN MET EEN AANTAL 
PROCESSEN. DIT ZIJN MAAR EEN GREEP UIT DE VELE:
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geplaatst toen we bergop een wielrenner met één been 
tegenkwamen. Wat een prestatie!

4. HET PROCES VAN OP TECHNIEK 
VERTROUWEN (WOENSDAG 14 
SEPTEMBER)
Afgelopen nacht had het geregend en voor de loop van 
de dag waren er meer buien op komst. In de ochtend 
staarde iedereen naar Buienradar. Mogelijk zou het 
tussen 10.00 en 14.00 meevallen. We vertrokken om 
half 10 over natte wegen. Onderweg kwamen we in 
een stortbui terecht en kwam de twijfel: teruggaan of 
rondje afmaken. Het leek wel of er van bovenaf werd 
geluisterd, want uit het niets werd het droog. Oftewel 
keuze werd gemaakt om het rondje af te maken. Daar 
kregen we spijt van, de regen kwam met bakken uit de 
lucht (plus onweer) en veel eerder dan verwacht. 

Omdat er niet de gehele dag gefietst is ontstonden er 
verschillende discussies, bij deze een samenvatting. 1) 
Zijn fietsen met velgremmen wel veilig? 2) Waarom lekt 
de bus van Rob olie en komt hij nog wel thuis? 3) Moet 
de naam TC Heeze niet veranderen in TC DAF of TC 
Geldrop?  

5. HET PROCES VAN GEDULD HEBBEN 
(DONDERDAG 15 SEPTEMBER)

Woensdagavond werd het een slecht nieuws 
gesprek: donderdag zou het namelijk de hele 
dag regenen. Er werden een paar alternatieven 
voorgelegd: zwemmen, de architectuur van 
een kerk bewonderen, het Bugatti museum. 
In de ochtend werd het plan herzien: de 
weersvoorspelling was dat het om 12.00 
uur droog zou zijn. Maar helaas om 12 uur 
regende het nog. Het plan werd bijgesteld: 
een gezamenlijke lunch in Remiremont 
in restaurant met een Parijse stijl en glas 
in lood. Na de lunch was het droog! 
Het rondje werd zelfs gereden in 
zonneschijn. In de avond werden de  
commissie leden van de fietsweek,  
Arent Jan, Harco en Peter, in het 
zonnetje gezet met een heerlijke fles 
Elzas wijn voor eenieder.

6. HET PROCES  
VAN AFSCHEID  
NEMEN (VRIJDAG  
16 SEPTEMBER)
Helaas komt aan alles een 
eind. Geconcludeerd mag 
worden dat we een heerlijke 
fietsweek hebben gehad. 
Op naar de volgende! 
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Zie hier de foto’s van onze 
drukbezochte sluitingsrit van 

het seizoen 2022. Het was reuze 
gezellig in Brasserie Gezellig. 

Sluitingsrit 
seizoen ‘22
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ZO.... HET
        ZIT EROP!

TIJD VOOR
       TAART!



I N  M E M O R I A M

†

SJAAK VAN BREE

Deze week hebben we het droevige bericht ontvangen dat ons gewaarde lid Sjaak van Bree 
afgelopen maandag 30 oktober is overleden. Sjaak was ons oudste actieve lid en al sinds  

1981 lid van onze vereniging. 

Vanwege de broze gezondheid en omdat we als bestuur Sjaak in de bloemetjes wilden zetten voor zijn 
40-jarig jubileum hebben Wim en ik, namens het bestuur, Sjaak onlangs thuis bezocht. Het werd een 

gezellige avond met Sjaak op de praatstoel met zijn trotse levensverhaal en het reilen en zeilen in Heeze. 
Ook werd veel gesproken over de fietsclub en vele kilometers die Sjaak in clubverband heeft gereden. Liefst 

8 keer, een record, was Sjaak clubkampioen van de Piet Bosmanstrofee en in al die kampioenschappen 
heeft hij precies 30230 km gereden, niemand heeft hem dat nagedaan. En dat was ook precies de reden 
waarom we als bestuur hadden gemeend de TC Heeze Sportiviteitsprijs 2022 aan Sjaak toe te kennen. 

Wederom mocht Sjaak trots met de beker op de foto. Bij ons vertrek, veel later dan vooraf verwacht, 
vertelde hij ons dat hij deze avond als de beste therapie had ervaren, tegen het steeds maar bezig zijn met 

de ongemakken van de ziekte en het naderende einde. 

Bij het uitgeven van deze Tourflits, zal het afscheid van Sjaak al in besloten kring hebben plaatsgevonden. 
Wat blijft is de mogelijkheid om een persoonlijk bericht van medeleven aan Sjaak’s nabestaanden in een 

condoleance register te plaatsen. 

WE ZULLEN SJAAK GAAN MISSEN
Peter Rothuizen
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Gelegen op het eiland Mallorca is de Sa Calobra een 
van de mooiste beklimmingen ter wereld. Het is  
alsof iemand een lang stuk spaghetti op de vloer  
laat vallen, zo kronkelt de weg zich naar boven.

De klim, die eigenijk de Coll dels Reis heet, is 
vernoemd naar het vissersdorp in de baai. Met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 7% en minder 
dan 10 km klimmen is Sa Calobra niet zo uitdagend 
als de reuzen van de Alpen en de Pyreneeën, maar 
het is wel een buitengewone klim en zeker de 
beroemdste van Mallorca. De kronkelende weg met 
26 haarspeldbochten, het adembenemende uitzicht 
en de ijzingwekkende afdaling (je moet eerst naar het 
dorpje afdalen voordat je weer naar boven kunt), en 
de beroemde 270 graden bocht hebben de harten van 
vele fietsers veroverd. Ook bij autoliefhebbers is het 
een geliefde weg, de weg is ondermeer bekend door 
reclames van Porsche. 

ZEER GELIEFD FIETSGEBIED
Mallorca is een geliefd fietsgebied, ook voor profs. 
Dit komt vooral doordat er meer dan 300 dagen de 
zon schijnt en het klimaat er zeer aangenaam is. De 
beklimmingen naar de klooster, de Col de Soller, Puig 
Major of de Cap de Formentor zijn bekende bergen 
en routes, maar de Sa Calobra is het de meest epische 
beklimming van het eiland. In de wintermaanden zie je 
hier geregeld profs omhoog klimmen. Dit komt vooral 
doordat Team Sky hier die hier een fitheidstest hield. 

Richie Porte reed de klim net onder de 24 minuten. 
Overigens is de beklimming nog nooit in de bekende 
profkoersen opgenomen die ieder jaar in februari 
worden gehouden op Mallorca. Dit komt natuurlijk  
door het feit dat het een doodlopende weg is.

Mocht je de Sa Calobra al te vaak hebben beklommen 
(dat kan bijna niet), kies dan een keer voor de zuster-
klim, de Cala Tuent, welke in de naastgelegen baai 
begint en halverwege op de Sa Calobra uit komt om  
zo naar dezelfde top te klimmen. 

UITGELICHT: Sa Calobra - Mallorca
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DOWNLOAD DE APP 
Elke uitgave van de TCH Tourflits zal myCols 
een specifieke berg uitlichten. Voor meer 
informatie over meer dan 7000 beklimmingen 
kun je de app downloaden voor iOS of Android!

‘EEN LANG STUK
SPAGHETTI OP DE VLOER’
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Door Guido Vroemen
sportarts SMA Midden Nederland
Bron: Sportzorg.nl

sportmedisch 
ONDERZOEK,

WEL OF NIET DOEN?

onderbouwd de afweging kan maken om dit wel of niet 
te doen.

Duursport
Bij SMA Midden Nederland, zijn de sportartsen volledig 
gespecialiseerd in duursport en zien ongeveer 2,5 
duizend hardlopers, wielrenners en triatleten per jaar. 
Van deze groep blijkt ongeveer 1% (meestal ongemerkt) 
een afwijking in hart of longen te hebben die een 
gevaar voor de gezondheid op kan leveren. Dit zijn 
vaker mannen dan vrouwen, hoofdzakelijk in de leeftijd 
van 35-65 jaar en meestal personen die al vele jaren 
probleemloos aan duursport doen, niet rookt en gezond 
leeft. De groep met ongezonde leefstijl, inactiviteit en 
ernstige onderliggende ziektes gaan meestal niet naar 
een sportarts maar via de huisarts naar een cardioloog. 
De helft van de groep sporters met een afwijking in 
hart of bloedvaten loopt acuut =levensgevaar. Dit is een 
kleine groep, maar wanneer je de individuele verhalen 
kent, dan zijn deze 10 tot 20 verhalen per jaar ineens 
heel indrukwekkend.

Hartproblemen
De meest voorkomende problemen bij de groep 
duursporters boven de 35 jaar zijn verstoppingen van 
de kransslagaders, verkalking van de hartkleppen 
en longembolieën. Naast deze afwijkingen zijn 
er incidenteel zeldzame erfelijke of aangeboren 
hartafwijkingen. De cardioloog en huisarts 
onderschatten regelmatig de klachten bij sporters. Bij 
duursporters is het lichaam zodanig aangepast dat 
afwijkingen waarbij een niet sporter allang 112 zou 
hebben gebeld, vrijwel symptoomloos kunnen verlopen. 
Dit maakt ook dat de overlevings- kans bij groter is dan 
bij niet sporters. Blijf dus vooral sporten!
Het sportmedisch onderzoek of sportkeuring
Vroeger bestond de sportkeuring uit tien diepe 
kniebuigingen en werd de bloeddruk gemeten. 
Tegenwoordig is de sportkeuring flink uitgebreid en 
spreken we liever van een sportmedisch onderzoek. 
Deze onderzoeken zijn bedoeld om te komen tot een 
veilige en verantwoorde sportbeoefening. Tevens 
wordt er ook een juist inzicht in conditie en een hierbij 
passend, gericht trainingsadvies gegeven. De term 
sportkeuring wordt alleen nog gehanteerd bij een aantal 
takken van sport waarvoor het ondergaan van een 
sportmedisch onderzoek verplicht is.

Waarom een sportmedisch onderzoek ondergaan?
Voor duursporters zonder klachten en familiaire risico’s 
is eens in de 3 jaar een sportmedisch onderzoek aan te 
raden, vergelijkbaar met een APK. Wanneer er sprake is 
van risicofactoren is eens in de 1 à 2 jaar het advies. Een 
sportmedisch onderzoek wordt zeker aangeraden bij 
sporters als:

•  je een aandoening of ziekte hebt of er  
hart- en vaatziekten in de familie voorkomen;

•  je tijdens inspanning klachten hebt zoals 
duizeligheid, hartkloppingen, of pijn  
op de borst;

• je een ongewone vermoeidheid ervaart;
• je slecht herstelt na inspanning;
•  je afname van het prestatie vermogen  

ervaart zonder een trainingsafname;
•  je in het verleden nooit intensief  

aan sport hebt gedaan;
•  je wilt weten wat je omslagpunt is om  

zo je trainingszones te berekenen;
• je wilt beginnen met sporten.

Ook als je een pijntje of een lichte blessure hebt kan 
het verstandig zijn er naar te laten kijken voordat het 
uitgroeit tot een chronische blessure. Natuurlijk kan 
je ook gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe je er voor 
staat, en wil je zo goed mogelijk geïnformeerd je sport 
bedrijven.

Welke sportmedische onderzoeken zijn er?
Kijk voor informatie over de verschillende onderzoeken 
op de site van een sportmedisch adviescentrum. 
Bijvoorbeeld op www.sportarts.org of op de site van 
www.smamiddennederland.nl.

Voor meer informatie over het juiste onderzoek neemt 
dan contact op. Dit kan via mail: info@sportarts.org of 
telefonisch op werkdagen van 9:00 tot 15:00 op  
033 303 00 85.

Kosten en vergoedingen
De kosten van een sportmedisch onderzoek worden 
vanuit de aanvullende verzekering deels of volledig 
vergoed. Er is geen verwijzing nodig en de kosten gaan 
niet van het eigen risico af. 

Steeds meer sportbonden stellen een sportmedisch 
onderzoek verplicht. De KNWU doet dit alleen bij aanvraag 
van een wedstrijdlicentie. Ook kun je verplicht worden een 
sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren wanneer je 
deel wilt nemen aan een evenement in Frankrijk of Italië. 

Wanneer je geen licentie hebt en geen cyclosportieve 
in het buitenland gaat rijden is het aan jezelf om te 
beslissen om dit wel of niet te doen. De afgelopen jaren 
zijn er diverse discussies geweest of een verplichte 
sportkeuring nuttig en wenselijk is. Bij sporten als 
motorcross, vliegen of duiken kan een lichamelijk 
probleem anderen in gevaar brengen, hierdoor is het 
logisch dat een sportmedisch onderzoek verplicht is.  

Bij hardlopen is dit niet zo, al is de impact wel groot in 
een groep waar zich een incident voor doet. Op zich is 
elke sporter zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid 
en over het algemeen goed in staat om zelf de beslissing 
te nemen om wel of geen sportmedisch onderzoek te 
laten uitvoeren. Toch kan een sportmedisch onderzoek 
zeer nuttig zijn en daarom wil ik het belang van een 
sportmedisch onderzoek toelichten zodat iedereen 



 1. Opening 
Eindelijk, sinds Sterksel februari 2020, weer een ALV waarbij 
we allemaal samen mochten komen. Met deze woorden 
en opende een zichtbaar opgeluchte voorzitter Stephan de 
vergadering met een echte ferme tik met de hamer op tafel. 
Het Perron was goed gevuld met ca. 60 leden aanwezige leden. 

Afmeldingen voor deze ALV hadden ontvangen van Karel 
Boogaart, Erwin Bovens, Wim Camp, Wim Coene, Rob Geilleit, 
Loes Janssen, Theo Janssen, Max van Leeuwen, Josje van den 
Reek, Bas Snoeijen, Hennie Thijs en Ton van Zutphen.

2. Verslag vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering digitale ALV dinsdag 
09.03.2021 & woensdag 10-03-2021 wordt door de leden zonder 
verdere opmerkingen goedgekeurd.    

3. Mededelingen bestuur 
en ingekomen stukken 
In de opening refereerde onze voorzitter dat we ons Vereniging 
van het jaar 2019 mogen noemen, een prijs die mochten 
ontvangen van de Gemeente Heeze-Leende en de organisatie 
het Sportgala. Deze erkenning hebben we mede te danken 
aan de inspanning van enkele leden en oud-leden in het 
project FietsenAlleJaren. Jos van Horrik vertelde daarop over 
het succes van dit initiatief om minder mobiele Heezenaren 
een uitje te geven in riksja’s door Heeze. Om dit succes verder 
uit te bouwen heeft FietsenAlleJaren nieuwe vrijwilligers om 
1 dagdeel in de week een riksja te rijden nodig, bij deze de 
oproep om jullie bij Jos van Horrik of Mat Creemers te melden. 

4. Financiën 
Onze penningmeester Wim Collart genoot van een 
welverdiende vakantie in het zonnige Spanje, maar 
desondanks wilde hij toch graag zelf de financiēn toelichten. 
Middels een Zoom verbinding gaf hij een toelichting op het 
exploitatieoverzicht over 2021.
Financieel was 2021 wederom een bijzonder corona jaar. We 
waren in 2021 niet in de gelegenheid ons 45-jarig bestaan te 
vieren, om hier de middelen voor te hebben in 2022 werd in 
het exploitatie-overzicht over 2021 een reservering van 1750 
Euro gemaakt. Met deze reservering en de mindere inkomsten 
uit het HeezerFietsWeekend, werd toch nog een klein 

exploitatieoverschot van € 122,24 geboekt.
De kascontrole commissie, bestaande uit Jos van Horrik en 
Gerard Dierick, heeft met de penningmeester het beheer van 
de financiën gecontroleerd en goedgekeurd. In de ALV gaf 
Gerard Dierick, namens de commissie een toelichting op hun 
bevindingen. Op grond van deze bevindingen gaf de commissie 
advies aan de leden om het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2021.
De kascommissie over 2022 zal bestaan uit Gerard Dierick en 
Harco Beens. In de vergadering werden Arent-Jan Michiels 
en Marino Strik bereid gevonden om reserve voor deze 
kascommissie te zijn.
Voor 2022 wordt door de penningmeester een sluitende 
begroting gepresenteerd.  

5. Mededelingen commissies
Tourcommissie (Marc Klaassen) 
In 2022 zal het zondag programma van de Elegance uit 37 ritten 
bestaan en naast dit zondagprogramma is er ook weer een 
mooi woensdagavond programma, welke start op 6 April. Het 
bestuur zoekt nog steeds naar een Elegance Bestuurslid! 
Het zondagprogramma voor de Elite (Plus) & (Super) Prestige 
werd ook gepresenteerd met hierin zeven ritten tussen 100 en 
120 km. Verder is er een mooi zaterdagprogramma gemaakt 
met inschrijving op de website. Eerste rit is de Hageland classic 
op 9 april. Verder is er een BBQ-rit voorafgaand aan onze 
clubbarbecue op 18 juni. Ook wordt nog aandacht gevraagd 
voor de veiligheid in het peloton, spreek ook elkaar aan op 
onveilig gedrag en geef het goede voorbeeld, en de speciale 
verantwoordelijkheid voor de wegkapitein, die toeziet op de 
veiligheid binnen de groep en zorgt dat niet in te grote groepen 
(>16 man) gereden wordt.

Kledingcommissie
In de vorige ALV van februari 2021, welke online was, werd 
in een prachtige presentatie ons nieuwe clubtenue aan ons 
leden voorgesteld en inmiddels hebben we in 2021 al vele 
ritten in dit tenue gefietst. In deze ALV waren we instaat de 
kledingcommissie fysiek met een bloemetje te bedanken voor 
het prachtige nieuwe tenue.

Fietsweek (Harco Beens/Arent Jan Michiels):
Namens de organisatie van de fietsweek, vertelde Arent-Jan 
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Michiels in een mooie presentatie dat de 12de editie van 
de fietsweek in 2022 van 11 tot en met 16 september in de 
Vogezen zal worden gehouden. En wel naar het plaatsje 
Plombières-les-Bains waar de organisatie een fietshotel heeft 
gereserveerd waar ruimte voor 23 personen in 9 kamers. Alle 
voorzieningen zijn aanwezig en niet onbelangrijk ook een flink 
aantal leuke beklimmingen en mogelijkheden voor het rijden 
van rondritten. Meer informatie kan een ieder vinden op www.
sportherberg.com Met deze presentatie is de inschrijving voor 
deze fietsweek op onze website geopend.  

Clubweekend (Hans Beks/Ine Reiling):
Dit jaar gaan Ine Reiling & Hans Beks een mooi en gezellig 
fietsweekend organiseren. Hoewel het weekend vorig jaar 
in Assen in September een groot succes was, is toch de 
wens uitgesproken om het dit jaar in de maand juni te laten 
plaatsvinden. Zet vast in jullie agenda vrijdag 24 juni t/m zondag 
26 juni. Het formaat gaat hetzelfde voor een trainingsweek voor 
het WK. We hebben er dus alle vertrouwen in. De afstand vanaf 
Heeze is 115 Km en de omgeving staat bekend als de Brabantse 
Wal. Voor de niet fietsers zijn er tal van mogelijkheden. Naast 
een heerlijke wandeling aan de Zeeuwse kust is een dagje 
Antwerpen ook dichtbij. Partners zijn van harte welkom.
We verblijven in grenshotel De Jonckheer in Ossendrecht. De 
kosten voor het evenement bedragen Eur 168,50 pp op basis 
van een 2-persoons kamer excl. Eur 3,00 toeristenbelasting pp. 
Dit is inclusief 2x ontbijt, 2x diner en 1x lunch. (Eenpersoons 
kamers hebben een toeslag van Eur 52.50)
Inschrijven kan vanaf vandaag door een email te sturen aan 
hansbeks@gmail.com en het bedrag over te maken op NL 56 
RABO 0176 9655 56 op naam van H. Beks. Pas als het bedrag 
is ontvangen is de inschrijving definitief. De inschrijving sluit 
op 30 april. We hebben optie op 15 kamers maar er zijn meer 
kamers beschikbaar. Uiteraard gaan we uit van een mooie, 
grote en gezellige groep deelnemers. Want zeg nu zelf, na 
alle beperkende corona maatregelen van de afgelopen 2 jaar 
willen we er wel weer eens een keertje gezellig en/of sportief 
tussen uit. Aankomst op vrijdag, vertrek op zondag incl 2x 
diner, 2x ontbijt en 1x lunch. Uiteraard kunnen we de fietsen 
veilig stallen. Bij een goede kennis, voormalig profrenner en 
huidige bondscoach Koos Moerenhout heeft Hans informatie 
ingewonnen over een geschikte locatie. De gekozen locatie was 
ook de keuze van deze bondscoach en de profrenners in 2021. 

HFW (Wim Collart):
De 34e HFW zal worden gehouden op 5,6 en 7 Augustus. 
Er is een nieuwe start locatie en wel de Korfbalkantine 
ds. Kremerstraat. Parkeren kan bij de Tennishal of bij het 
Station. De HFW heeft een nieuwe “kartrekker” in de persoon 

van Dianne de Haan. Leny Thijs stopt hier in 2023 mee. De 
commissie vraagt vrijwilligers voor hulp tijdens weekend met 
als beloning een gezellig afsluitingsdiner op 7 augustus, waarbij 
TC Heeze de drank voor haar rekening neemt.
PR (Peter Rothuizen):

In de ALV wordt de nieuwe styling en nieuwe naam van ons 
clubblad gepresenteerd. Voortaan zal de Toerflits, de Tourflits 
heten. In de letters een klein verschil, maar in de styling een 
groot verschil. Onze eigen vormgever, Stijn van Meerwijk, heeft 
de Tourflits een prachtige nieuwe look gegeven, geheel in de 
stijl van onze clubkleding. Stijn zal ook de opmaak van nieuwe 
edities van de Tourflits verzorgen en we zoeken nog wel naar 
een enthousiaste nieuwe redacteur. Heb je interesse meld je 
dan bij mij. Mededeling in de ALV : De nieuwe clubfoto van 
onze club in het nieuwe tenue zal 8 Mei gemaakt worden bij de 
Kapellerput in Heeze.

6.Jubilarissen & Clubkampioenen 
De volgende jubilarissen werden in deze ALV gehuldigd:
Geert Thoonen, Marc de Bie, Henry Sanders, Geurt te 
Biesebeek, Jan Brusse, Vincent Haighton, Jeroen Manders, Harry 
Mennen, Mark Ramakers, Helma v Ravenstein, Ine Reiling, 
Bernard Schrauwen, Ronnie van Stiphout, Bas Snoeijen, Hennie 
Thijs, Michiel van der Veen, Gerard Thijssen, Jos Thijssen en 
Geert van Wijk. Allen 10 jaar lid in 2020 of 2021. Zie foto.
Voor het eerst in onze geschiedenis waren geen mannelijke 
clubkampioen. Beide trofeeën gingen naar een vrouw; de Piet 
Bosmans trofee naar Monique van Kessel met 1700 km en de 
Elegance trofee naar Maaike Hoogers met 1575 km.De TC Heeze 
sportiviteitsprijs over 2021 ging naar Joost van de Heuvel.

7. Rondvraag
Det Adelaars verteld dat de wielrenners in Gambia ons willen 
bedanken voor de vele jaren dat we onze oude clubkleding 
richting Afrika stuurden, echter de wielrenners in Afrika geven 
aan nu te veel kleding te krijgen en dat we niet meer hoeven 
sturen. Wel hebben de Gambiaanse wielrenners behoefte aan 
fietsonderdelen in redelijke staat. Deze onderdelen kunnen bij 
Det Adelaars worden ingeleverd, dan kan Fred Schrauven ze bij 
een volgende reis naar Gambia overhandigen.
Hans van Bree vraagt of we bij onze clubritten Café Thuys nog 
kunnen gebruiken. Bestuur geeft aan dat dit geen zekerheidje. 
We zoeken naar een oplossing in het besef dat Café Thuys onze 
lopende sponsor is.
Adriaan van Eerd bedankt het bestuur voor de bloemen die hij 
mocht ontvangen toen hij plotseling in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen.

8. Sluiting
Stephan sluit de vergadering wederom met de fysieke hamer. 
De volgende ALV zal in november 2022 plaatsvinden.



J o h a n  M u s e e u w
D e  L e e u w  v a n  V l a a n d e r e n

“Crashing is part  
of cycling as crying 
is part of love” 


