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WIELERVERENIGING SCHIJNDEL 
KLAAR VOOR 2020

Een groeiend aantal actieve leden, een nieuw vrouwen U23 team, 
een schitterend clubgebouw en goed verlicht clubparcours waar 
renners veilig op kunnen trainen, een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers én sponsoren die club een warm hart toedragen. Het 
zijn allemaal ingrediënten die er voor hebben gezorgd dat Wie-
lervereniging Schijndel in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot 
één van de grootste en meest succesvolle wielerverenigingen van 
Nederland.

In sportief opzicht was 2019 een ab-
soluut topjaar voor Wielervereniging 
Schijndel. ‘Onze’ Mike Teunissen, 
die al vele jaren lid is van Wieler-
vereniging Schijndel, schreef wieler-
historie door een Touretappe te win-

nen en als eerste Nederlander in 
dertig jaar de gele trui te veroveren. 
Een prestatie waar iedereen binnen 
Wielervereniging Schijndel trots op 
is. Evenals op de Nederlandse titels 
van Femke Gerritse (junior-vrouwen 

op de weg), Elise Uijen (nieuweling-
meisjes tijdrijden en keirin) en de 
jeugd (NK Ploegentijdrit in Dronten) 
en de bronzen plak van Lieke Nooij-
en op WK op de weg voor junior-
vrouwen in Yorkshire. Daarnaast 
werden nog vele andere mooie re-
sultaten behaald door onze renners, 
in binnen- en buitenland.

Draait het alleen om prestaties bij 
Wielervereniging Schijndel? Zeker 
niet! Topsport en breedtesport gaan 
hand in hand. Renners en rensters 
krijgen de kans om zich te ontwik-

kelen, maar het plezier in de sport 
staat te allen tijde voorop. Wie op 
dinsdag- of donderdagavond eens 
een kijkje gaat nemen bij de clubtrai-
ningen van de jeugd van Wielerver-
eniging Schijndel kan dat met eigen 
ogen zien.

Ook in 2020 staan er weer vele ac-
tiviteiten op het programma voor de 
renners en rensters van Wielerver-
eniging Schijndel. Daarnaast heeft 
de club in samenwerking met het 
Belgische bedrijf Stanza Die Making 
een gloednieuwe vrouwen U23 wie-
lerploeg opgericht om jonge talent-
volle rensters de kans te geven om 
zich verder te ontwikkelen.

Wielervereniging Schijndel houdt op 
8 februari haar jaarlijkse contact-
avond in ’t Spectrum in Schijndel. 
Daar worden alle categorieën van 
de club voorgesteld en medaillewin-
naars van de kampioenschappen in 
het zonnetje gezet. Ook wordt de 
Michel Schellekens Trofee voor wie-
lerman of wielervrouw van het jaar 
2019 uitgereikt.

In deze wielerkrant leest u meer over 
de plannen van Wielervereniging 
Schijndel voor 2020 en kunt u ken-
nismaken met een aantal mensen en 
bedrijven, die de club allemaal een 
warm hart toedragen.

Veel leesplezier gewenst!

IN DEZE EDITIE:
 Nieuwe vrouwen U23 wielerploeg Stanza Die Making
 Mike Teunissen schrijft wielerhistorie
 ‘Kinderen staan centraal bij Wielervereniging Schijndel’
  Wielervereniging Schijndel blij met clubhuis en vernieuwd 
parcours
 Nieuwelingen, junioren en elite-beloften
 Output blijft trotse hoofdsponsor Wielervereniging Schijndel
  Frank Groenendaal: ‘Wij blijven ons richten op opleiding 
van jonge renners’
 GP Jozon: ‘Renners komen graag naar deze wedstrijd toe’
Toelen & Partners: accountants en adviseurs met een wielerhart
 Medaillewinnaars 2019-2020
 Mutsaars Bikes: Leve de Fiets
  ‘Homeopathische geneeskunde wordt steeds populairder 
onder sporters’
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*De BeslisBonus van € 3.000,- voordeel is gebaseerd op de gratis upgrade: Renault CLIO Estate voor de prijs van een CLIO Hatchback.  
Het vermelde voordeel is incl. btw en alleen geldig voor particuliere orders. Alleen geldig op voorraadmodellen. BeslisBonus Renault TWINGO:  
€ 1.800,-. BeslisBonus Renault CAPTUR: € 2.000,-. Deze actie is geldig van 9 december 2017 t/m 7 januari 2018 met uiterste registratiedatum 
31 maart 2018. Zie actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Bepalend is de datum waarop de aankooporder bij Renault Nederland 
binnenkomt. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor 
de verkoopvoorwaarden.
O�ciële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,2-5,6 l./100 km. resp. 31,3-17,9 km./l. CO2: 82-127 gr./km.

Salon de Promotion t/m 7 januari 2018

Profiteer tijdelijk van de  
BeslisBonus tot wel € 3.000,-* 

www.arendauto.nl
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Tel. 073-5219106

Voor installatie en onderhoud van:

* Gas- en waterleiding.
* Rioleringswerkzaamheden 
   en ontstoppingen.
* Centrale verwarming.
* Goten en hemelwaterafvoeren.
* Dakdekkerswerkzaamheden.
* Sanitair met alle toebehoren.

Lid van Uneto-Vni.

Tel. 073-6413326

Ontwerpers en bouwers
van badkamers.

Ruime opstellingen 
aanwezig van:

* Luxe badkamers.
* Douches.
* Stoomcabines.
* Whirlpools.
* Wand- en vloertegels.

Nieuw in ons assortiment:
Fit-Feeling!

Tel. 073-5130590

Nieuw in Rosmalen!

In onze mooie ruime 
showroom diverse merken
brandend te zien o.a.:

* Gashaarden.
* Houthaarden.
* Kachels.
* Electrische sfeerhaarden.

Compleet geïnstalleerd
met of zonder rookkanaal.

Alles onder één dak BADKAMERS en SFEERHAARDEN!
Bezoek ook onze website: www.pielsbv.nl

U kunt onze bedrijven en geheel nieuwe showroom bezichtigen aan de 
Vinkenveld 6 en 6a te Rosmalen (gelegen op het industrieterrein van de Kruisstraat)
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Woonaccent Makelaars Schijndel

Markt 1a, 5482 NE Schijndel

telefoon: (073) 544 21 00

e-mail: schijndel@woonaccent.nl

Laat je niets wijsmaken!
www.woonaccent.nl

jouw huis 
verkoopt 
zichzelf?

Extra aandacht
Extra schoon

Nieuwe Eerdsebaan 22   •   5482 VS   •   Schijndel   

Postbus 335   •   5480 AH Schijndel

Tel. 073-5494466   •   fax 073-5494094

 bouwbedrijf

 boschweg 165
5481 ee schijndel
073 - 5498342

 

☎
 Kapelstraat 24
5466 PC Eerde (Veghel)

 Telefoon (0413) 37 96 96
Telefax (0413) 37 96 95
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Elektrotechniek
Inbraakbeveiliging
Camerabewaking

Telecommunicatie
Datanetwerken

Stofzuiginstallaties

Ericastraat 17 ~ 5482 WR  Schijndel Tel. 073 - 547 79 54 ~ Fax. 073 - 549 45 67
info@TotaaltechniekBrabant.nl ~ www.TotaaltechniekBrabant.nl

24 uurs 
storingsdienst 

voor particulieren 
en bedrijven

Toelen & Partners is een accountants- en advieskantoor waar 
het draait om persoonlijke betrokkenheid. Samenwerken om 
succes te behalen.

ONDERNEMEN 
DOE JE SAMEN...

Kapelstraat 24
 5466 PC  Eerde (Veghel)

Tel 0413 - 37 96 96
Fax 0413 - 37 96 95

info@toelen.nl
www.toelen.nl

KLOOSTERSTRAAT 4, 5481 BE SCHIJNDEL    •    TEL.: 073-2032025

Het Belgische bedrijf Stanza Die Making prijkt dit jaar op het te-
nue van de gloednieuwe vrouwen U23 ploeg van Wielervereni-
ging Schijndel. ‘In de komende jaren willen wij ons meer profile-
ren op de Nederlandse markt’, zegt directeur Koen de Mets van 
Stanza Die Making. ‘Maar minstens zo belangrijk is dat ik afge-
lopen jaar heb gezien dat ze bij Wielervereniging Schijndel goed 
bezig zijn met de wielersport.’

Stanza Die Making, een dochterbe-
drijf van KDM-Pack, is in de afge-
lopen jaren uitgegroeid tot één van 
de meest vooraanstaande Belgische 
producenten van stansvormen en 
toebehoren. Deze producten wor-
den veel gebruikt in kartonnagefa-
brieken en drukkerijen. Het bedrijf 
heeft vestigingen in Roeselare en 
Dendermonde. Bij het bedrijf wer-
ken zo’n 40 mensen Koen de Mets: 
‘Op dit moment realiseren wij zo’n 
10 procent van onze omzet in Ne-
derland. De komende jaren willen 
wij dit aandeel graag verder uit-
bouwen. Sportsponsoring zien wij 
als een belangrijke mogelijkheid om 
onze naamsbekendheid in Neder-
land te vergroten.’

Respect voor elkaar
De eerste contacten met Wielerver-
eniging Schijndel kwamen vrij toe-
vallig tot stand, vertelt De Mets. ‘Wij 
zijn met ons bedrijf in België ook 

naamgever van de Stanza Die Ma-
king Young Ladies Tour voor nieu-
weling-meisjes en junior-vrouwen, 
waar Wielervereniging Schijndel in 
2019 met succes aan heeft deelge-
nomen. Daar viel de vereniging mij 
al op door de uitstraling en profes-
sionaliteit. Maar ook door het ge-
drag van de rensters en het respect 
voor elkaar, de begeleiders en ver-
zorgers. Daar was ik van onder de 
indruk. Uiteindelijk is het maar voor 
een enkeling weggelegd om de ab-
solute top te halen in de wielersport. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat de 
wielersport wel kan bijdragen aan 
de vorming van mensen en dat zij 
daar later op de arbeidsmarkt ook 
hun voordeel mee kunnen doen.’

Goede opleiding
Het eerste contact vanuit Wielerver-
eniging Schijndel met Stanza Die 
Making werd gelegd door Angelo 
van Melis. ‘Tijdens de gesprekken 

met Angelo heb ik de club ook be-
ter leren kennen en gezien dat er 
een goede organisatie achter staat, 
waar door een aantal mensen veel 
energie in wordt gestoken. Tegelij-
kertijd wordt er ook veel gevraagd 
van de renners en rensters. Om die 
reden vind ik het mooi om de U23 
vrouwenploeg van Wielervereni-
ging Schijndel te kunnen sponsoren. 
Niet om de rensters helemaal in de 
watten te leggen, maar vooral om 
ervoor te zorgen dat zij een goede 
opleiding kunnen krijgen en een 
mooi wedstrijdprogramma kun-
nen rijden. In mijn omgeving wordt 
ook wel eens gevraagd waarom 
wij Wielervereniging Schijndel ben 
gaan sponsoren. Maar als ik dan 
vertel dat de club vorig jaar drie ju-
nior-vrouwen leverde voor de WK-

selectie en dat ook Mike Teunissen 
lid is van de vereniging, dan hoef ik 
vaak niet veel meer te vertellen.’

‘No stress, have fun’
Naast de U23-vrouwenploeg heeft 
Koen de Mets in België ook het KDM 
Pack Cycling Team opgericht. ‘Met 
dit team willen wij talentvolle elite 
renners zonder contract en beloften, 
die door tegenslagen nog niet het 
maximale uit hun carrière hebben 
kunnen halen, de kans geven om 
het plezier in de wielersport terug 
te vinden. De slogan van dit team is 
dan ook: ‘no stress, have fun’. Op dit 
moment bestaat dit team uit dertien 
renners, onder wie twee voormalige 
Europese kampioenen op de piste. 
Ook met dit team willen wij in de ko-
mende jaren langzaam maar zeker 

stappen vooruit zetten.’

Het vrouwenteam U23 van Wiel-
ervereniging Schijndel voor 2020 
bestaat uit:
Julia van Bokhoven, Emma Boog-
aard, Leonie Bos, Marit Cent, Femke 
Gerritse, Dieke Hendriks, Tamara 
van der Horst, Berit Huiting, Pien 
Limpens, Lieke Nooijen en Anne van 
Rooijen

Ploegleiding: Erik Lathouwers, 
Marco van Esch (assistent) en Bart 
Faes (Parkhotel Valkenburg Cycling 
team). Verzorging: Joan de Bruyn.

Algemene leiding dames catego-
rieën: Angelo van Melis

‘Bij Wielervereniging Schijndel 
zijn ze goed 
bezig met 
de wielersport’

‘Ruimte bieden voor individuele 
ontwikkeling van rensters’
Na twee seizoenen meegedraaid te hebben als assistent-ploeg-
leider bij de vrouwen van Wielervereniging Schijndel, is Erik Lat-
houwers uit Sint-Oedenrode dit seizoen de eerste ploegleider van 
het U23 WV Schijndel-Stanza Die Making vrouwenteam. Samen 
met Marco van Esch gaat hij het merendeel van de wedstrijden 
van het team in de ploegleiderswagen plaatsnemen.

Lathouwers heeft een duidelijk doel 
voor ogen met zijn rensters. ‘Wij wil-
len rensters de kans geven om zich 
individueel verder te ontwikkelen, 
maar ook leren om met een plan de 
koers in te gaan en in teamverband 
te koersen.’ Hij kijkt met vertrouwen 
uit naar de eerste wedstrijden. ‘We 
hebben de beschikking over een 

jonge, maar sterke selectie. Mijn 
verwachting is dat onze rensters in 
de klassiekers voor de clubcompe-
titie mee moeten kunnen doen voor 
de prijzen. In de UCI-koersen zal dat 
moeilijker worden, maar daarin kun-
nen zij zich wel onderscheiden. Een 
aantal rensters wil in de toekomst 
graag de overstap maken naar een 

UCI-World Tour team. Daar willen 
wij hen graag bij helpen.’

Met het oog op deze ambities is 
WV Schijndel ook een samenwer-
king aangegaan met het Parkhotel 
Valkenburg UCI-World Tour team. 
‘Ploegleider Bart Faes van Parkhotel 
Valkenburg gaat een aantal wed-
strijden mee naar wedstrijden met 
ons om zijn kennis te delen. Vanzelf-
sprekend zal hij dan ook kijken of er 
wellicht rensters bij zijn die wellicht in 
aanmerking komen bij dit World Tour 
team. Zo ontstaat voor alle partijen 
een win-win situatie.’

ON- EN OFFLINE 
MEDIABUREAU
www.pixelboxmedia.nl
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DONATEURS WIELERVERENIGING SCHIJNDEL 2020

Mangaan 4b - 5234 GD 's-Hertogenbosch-073-8518660

NIEUW
E-bikes assortiment
koop én lease

Naast een breed assortiment race-, MTB and gravelbikes, 

voeren we nu ook e-bikes. Heerlijk voor de lange ritten naar 

werk of om in het weekend flinke tochten mee te maken. 

Loop snel eens binnen voor een heerlijk bakkie ko�e. 

Onze experts helpen je graag op weg. 

mutsaarsbikes.nl

Peer Wouters

Transportbedrijf 
H. van der Burgt

Antoon 
van Heertum

Timmer- en 
metselbedrijf

van de Wijdeven

Gilbert 
van Zutphen

WV Schijndel lid eerste gele truidrager in dertig jaar

Mike Teunissen schrijft wielerhistorie
Met zijn ritzege in de openings-
etappe van de Tour de France én 
het veroveren van de gele trui 
werd WV Schijndel-lid Mike Teu-
nissen afgelopen zomer in één 
klap wereldberoemd. Teunissen 
was de eerste Nederlander in 30 
jaar die de gele trui mocht aan-
trekken. ‘Dit is een droom waar-
van ik niet had gedacht dat hij 
ooit zou uitkomen’, blikt Teunis-
sen terug op zijn etappezege.

De etappezege van Teunissen 
kwam behoorlijk onverwacht, om-
dat hij eigenlijk de sprint zou moe-
ten aantrekken voor zijn teamge-
noot Dylan Groenewegen. Toen die 
in de finale van de etappe ten val 
kwam, besloot Mike voor zijn eigen 
kans te gaan. Met succes, want op 
de streep in Brussel versloeg hij het 
complete peloton en verwees hij Pe-
ter Sagan en Caleb Ewan naar de 
tweede en derde plek.

Eindzege ZLM Tour
Een dag later wint hij, in de gele trui, 
met zijn ploeg Jumbo-Visma ook 
nog de ploegentijdrit in de Tour de 
France. Op dat moment kan de Tour 
voor Teunissen al niet meer stuk. Dat 
hij in vorm was, had Teunissen in 
de maanden voorafgaand aan de 
grootste wielerwedstrijd ter wereld 
al wel laten zien. Zo won hij 
onder meer twee etappes 
en het eindklassement van 
de Vierdaagse van Duin-
kerken op zijn naam en 
won hij ook het eindklas-
sement van de ZLM Tour.

Warme club
Teunissen is al jaren lid 
van WV Schijndel. 
“Ik was negen 
of tien jaar 
toen ik 
b e g o n 
m e t 

wielrennen bij RTC Buitenlust. Als 
nieuweling en eerstejaars junior heb 
ik bij ’t Luchtschip gereden en als 
tweedejaars junior ben ik lid gewor-
den van WV Schijndel. Het is een 
hele warme club. Vanaf de eerste 
dag heb ik mij thuis gevoeld bij de 

vereniging. Iedereen stond klaar en 
werkelijk niets was teveel. Na de 

clubkampioenschappen gingen 
wij bijvoorbeeld met alle ren-
ners en begeleiders uiteten. 
Dat is slechts een voorbeeld, 
maar zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Ook bij de 
clubavonden proef ik altijd 
die warme sfeer en belang-

stelling voor de renners. Het 
is leuk om te merken dat de 
mensen van de club zo met 

je meeleven.”

Voor de lol
De 27-jarige ren-

ner, die afkom-
stig is uit het 

L i m b u r g s e 
Ys s e l s t e y n 
maar tegen-
woordig in 
R o s m a l e n 
woont, de-
b u t e e r d e 
in 2015 bij 
de profs. 

Voor die tijd 
werd hij bij 

de beloften al 
wereldkampioen 

veldrijden werd en won hij in deze 
categorie ook al Parijs-Roubaix en 
Parijs-Tours. Veldrijden vindt Teunis-
sen ook nog altijd leuk om te doen. 
Zo won hij deze winter vlak voor 
Kerstmis nog de nationale veldrit van 
Boxtel en eindigde hij op 4 januari 

als vierde in de GP Groenendaal in 
Sint-Michielsgestel. ‘Ik vind veldrij-
den nog altijd leuk om te doen’, zei 
hij na de veldrit in Boxtel. ‘Daarom 
stond ik hier samen met mijn team-
genoten Dylan Groenewegen en 
Maarten Wynants aan de start. Niet 
met het doel om te moeten winnen, 
maar gewoon voor de lol. Dat ik uit-
eindelijk als winnaar over de streep 
kom, is mooi meegenomen maar ook 
niet meer dan dat. Voor mij is veldrij-
den tegenwoordig vooral spielerei.’
Parijs-Roubaix
Dit jaar rijdt Teunissen de Tour de 
France waarschijnlijk niet. Jumbo-
Visma wil dit jaar vol voor de eind-
zege in de Tour gaan met Roglic, 
Dumoulin en Kruijswijk. 
‘Ik rijd de voorjaarsklassiekers tot en 
met Parijs-Roubaix en verder is het 
de bedoeling dat ik de Giro d’Italia 
én La Vuelta ga rijden. De rest van 
mijn programma ken ik nog niet 
exact, maar in deze wedstrijden zit 
voor mij ook al uitdaging genoeg. 
Het is de eerste keer dat ik van start 
ga in de Giro d’Italia. Bovendien 
start La Vuelta in 2020 in Neder-
land. Ook dat is iets waar ik erg 
naar uitkijk.’ Zijn doelen voor 2020 
heeft Teunissen ook al bepaald. ‘Ik 
wil proberen om in Parijs-Roubaix 
sterk voor de dag te komen en een 
mooie uitslag neer te zetten. Verder 
ga ik mijn best doen om in de Giro 
d’Italia en La Vuelta Dylan Groene-
wegen aan zoveel mogelijk etappe-
zeges te helpen.’

Clubshirt 
Wielervereniging 
Schijndel en 
shirt vrouwen U23 
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Wielervereniging Schijndel blij 
met clubhuis en vernieuwd parcours 

Sinds 2018 heeft Wielervereniging Schijndel de beschikking over 
een eigen clubgebouw. Daarnaast werd tegelijkertijd ook het 
wielerparcours aan de Leemputtenweg 5 in Schijndel uitgebreid 
van 860 meter naar ruim 1.600 meter. Het parcours is bovendien 
voorzien van duurzame verlichting met 70 lantaarnpalen.

Het clubgebouw en trainingspar-
cours worden wekelijks veelvuldig 
gebruikt. Ouders die naar een trai-
ning komen kijken kunnen hier een 
kop koffie krijgen, maar er worden 
ook vergaderingen en andere acti-
viteiten gehouden. De locatie is ook 
het vertrekpunt van de wekelijkse 
trainingsritten die de senioren van 
de club in het weekend maken. Bo-
vendien kunnen renners en rensters 
na een training zich douchen en 
omkleden, zodat ze niet in hun natte 
kleding naar huis hoeven.

Trainingskilometers maken
Door de uitbreiding kunnen de ren-
ners het hele jaar trainen op en rond 
het wielerparcours. De asfaltbaan 
waar de club tot twee jaar geleden 
op trainde, wordt eind november on-
der water gezet om bij een strenge 

winter als natuurijsbaan te kunnen 
dienen voor Schaats- en Skeelerver-
eniging Thialf. Nu blijft er naast de 
schaatsbaan nog een flinke lus over 
waarop de jeugdrenners in de winter-
maanden toch alvast de nodige trai-
ningskilometers kunnen maken. Daar-
naast kunnen op het grotere parcours 
in de zomermaanden ook probleem-
loos trainingswedstrijden worden ge-
houden, zonder de openbare weg 
op te hoeven of vergunningen aan te 
vragen om straten af te moeten zetten.

Wielerdorp
De bouw van het clubgebouw en 
uitbreiding van het wielerparcours 
zijn grotendeels gerealiseerd door 
bedrijven uit Schijndel en omgeving. 
Daarnaast hebben ook vele leden 
en vrijwilligers van WV Schijndel 
hun steentje bijgedragen aan de 
realisatie van het nieuwe sportcom-
plex. Daar is iedereen bij Wieler-
vereniging Schijndel enorm trots op. 
Want Schijndel was altijd al een 
wielerdorp en met deze nieuwe ac-
commodatie en de uitbreiding van 
het clubparcours zal dat in de ko-
mende jaren ook zo blijven.

Word lid van de Club van 
100 van Wielervereniging 
Schijndel

Sinds enkele jaren heeft Wielervereniging Schijndel een 
Club van 100 opgericht. Dit is een groep mensen die de wie-
lersport én Wielervereniging Schijndel een warm hart toe-
dragen. 

De Club van 100 is een vorm van sponsoring die het voor particulieren 
mogelijk maakt om de club financieel te ondersteunen. De financiële 
middelen worden beheerd en geadministreerd door de penningmeester 
van Wielervereniging Schijndel. De kosten van het lidmaatschap van 
de Club van 100 bedragen 100 euro per jaar. Van dit bedrag gaat 75 
procent naar de clubkas van Wielervereniging Schijndel. De resterende 
25 procent gaat naar de kas van de leden van de club van 100. Het 
geld dat door de leden van de Club van 100 wordt binnengebracht, 
wordt zorgvuldig besteed. Zijl leveren op deze manier een bijdrage aan 
de ontwikkeling van de wielersport in Schijndel en omgeving.

Meer weten over de Club van 100? Kijk dan op 
www.wvschijndel.nl

Kom meefietsen bij 
Wielervereniging Schijndel
Heb je zin om ook te gaan fietsen? Word dan lid van Wieler 
Vereniging Schijndel!

De KNWU heeft wedstrijdlicenties voor verschillende categorieën:
-  Jeugd categorie 1 t/m 7: Vanaf 8 jaar tot 1 januari van het jaar 

waarin de renner 15 wordt.
-  Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes: Vanaf 1 januari van het jaar 

waarin zij 15 worden t/m 31 december van het jaar waarin de ren-
ner 16 wordt.

-  Junioren en Junior-vrouwen: Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 
17 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 18 wordt.

-  Beloften (mannen): Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 19 worden 
t/m 31 december van het jaar waarin de renner 22 wordt.

-  Elite-vrouwen, beloften en amateurs: Vanaf 1 januari van het jaar 
waarin de renner 19 wordt.

-  Mannen Amateurs en sportklasse: vanaf 1 januari van het jaar waarin 
de renner 19 wordt.

-  Elite met contract en Elite-mannen (Elite zonder contract): Elite met 
contract worden onderverdeeld in Professionals-A en -B. Vanaf 1 ja-
nuari van het jaar waarin de renner 23 wordt.

Ga naar www.wvschijndel.nl/contact/lid-worden om je 
aan te melden en kom lekker meefietsen!

‘De kinderen staan centraal 
bij Wielervereniging Schijndel’

Veel bekende renners die nu in het profpeloton rijden, zoals Mike 
Teunissen, Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Mari-
anne Vos, zijn ooit begonnen bij de jeugd. Natuurlijk wordt niet 
iedereen zo goed als hen, maar wielrennen is wel een toffe sport. 
Het is veel meer dan alleen maar fietsen. Kinderen maken er 
nieuwe vriendjes en vriendinnen, maar zijn vooral lekker sportief 
bezig. Als ze eenmaal besmet zijn met het wielervirus, dragen ze 
dat vaak hun hele leven verder mee.

Kinderen kunnen vanaf het jaar 
waarin zijn acht worden deel gaan 
nemen aan wedstrijden van de 
KNWU. Wielervereniging Schijndel 
heeft een florerende jeugdafdeling 
met tientallen renners en rensters, die 
worden begeleid door vakkundige 
trainers. Kinderen die willen begin-
nen met fietsen kunnen eerst een tijd-
je meetrainen en gebruik maken van 
een leenfiets van de club. De renners 
komen vanuit de hele regio wekelijks 
naar Schijndel om te kunnen trainen 
op het afgesloten wielerparcours.

Duidelijke visie
Ook de kinderen van Filip Demuyt 
uit Boekel en die van Dirck van der 
Linden uit Zijtaart doen aan wielren-
nen bij Wielervereniging Schijndel. 
“Mijn kinderen waren eerst lid van 

een andere wielervereniging dichter 
bij huis’, vertelt Filip. ‘Maar die club 
had niet echt een visie en ook geen 
jeugdtrainers. Daarom zijn we vier 
jaar geleden overgestapt naar Wie-
lervereniging Schijndel. Hier hebben 
ze wel een duidelijke visie op waar 
ze met de jeugdafdeling naartoe 
willen. Alles draait om sport & spel 
en de kinderen staan centraal.’

Dagje uit
Filip is lovend over de trainers en be-
geleiders bij de jeugdafdeling. ‘De 
meeste trainers zijn er al jaren. Het 
is een stabiel team dat ervoor zorgt 
dat de kinderen zin blijven houden 
om te fietsen. Daarnaast schenken 
ze extra aandacht aan renners die 
graag willen leren en zijn ze ook 
scherp op ouders die misschien soms 

iets teveel van hun kind eisen. Dat 
vind ik een goede zaak.’ Zijn kinde-
ren Filijn, Lucas en Floris hebben het 
prima naar hun zin bij de wielerver-
eniging, geeft Filip aan. ‘Voor ons 
zijn de wedstrijddagen een dagje 
uit met de familie, waarbij de kinde-
ren het naast het fietsen ook prima 
naar hun zin hebben. De wedstrij-
den rijden ze natuurlijk individueel, 
maar van tevoren en na afloop is er 
volop gelegenheid om samen met 
clubgenootjes en andere kinderen 
te spelen.’ Met zijn onderneming 
Bedrijventekoop.nl is Demuyt tevens 
sponsor van de club. ‘De trainers en 
begeleiders bij Wielervereniging 
Schijndel zijn dag en nacht bezig 
voor de club. Ik vind het fijn om op 
deze manier iets terug te kunnen 
doen voor de vereniging.’

Geen druk
Ook Dirck van der Linden heeft drie 
kinderen fietsen bij Wielervereniging 
Schijndel. 'Zelf fiets ik ook bij WTC 
Zijtaart, maar onze oudste zoon 
Sjoerd is via het programma 'Sjors 
Sportief' in contact gekomen met 
Wielervereniging Schijndel. Daarna 

was hij zo enthousiast dat hij op 
wielrennen wilde. Omdat Wieler-
vereniging Schijndel in de buurt was, 
zijn we daar lid geworden. Inmid-
dels fietsen onze andere zonen Jaap 
en Pim ook bij de club. 'Dirck geniet 
als hij zijn kinderen in actie ziet op 
de fiets. 'Ze vinden het helemaal 
geweldig en hebben er veel plezier 
in. Als ouders willen wij zeker geen 
druk op de kinderen leggen. We 
vinden het mooi hoe alles opgezet 

is bij de club. Hoe de kinderen  een 
stukje mentaliteit en discipline wordt 
bijgebracht, maar met een lach op 
het gezicht blijven fietsen!
Verder is het mooi dat de kinderen 
door het fietsen toch allemaal een 

klik krijgen met elkaar en het dus 
ook gewoon gezellig hebben met 
elkaar.'

Steentje bijdragen
Ook Dirck is met zijn bedrijf Machi-
naal Timmerbedrijf Van der Linden 
inmiddels sponsor van de wielerver-
eniging. ‘Wij hebben bij de nieuw-
bouw van het clubhuis al het een en 
ander kunnen regelen voor de ver-

eniging en dat doen we ook graag. 
De vele vrijwilligers steken ontzet-
tend veel tijd in de vereniging.  Het is 
mooi om daar op deze manier ook 
een steentje aan bij te mogen dra-
gen.’

Jeugdrenners Wielervereniging Schijndel 
winnen NK Ploegentijdrit

Hoewel plezier voorop staat bij de jeugdafdeling van Wielervereniging Schijndel, betekent dit 
niet dat er geen goede resultaten kunnen worden behaald. 

Zo wonnen de oudste jeugdrenners van Wielervereniging Schijndel in 2019 voor de tweede keer in drie jaar tijd 
een gouden medaille bij het Nederlands kampioen Ploegentijdrit in Dronten.

De winnende ploeg bestond uit Thom van Herwaarden, Chris Kisters, Jan Kraus en Ed Uptegrove. Zij legden de 
11.64 kilometer af in een formidabele tijd van 16'39" wat goed was voor een gemiddelde snelheid van ruim 
43,2 kilometer per uur. Deze tijd was 7 seconden sneller dan W.V. Meteoor Assen-Roden die 2de werden. 
Westland Wil Vooruit uit Naaldwijk eindigde als 3de in een tijd van 16'57".
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Aangesloten bij

Wielervereniging Schijndel 
investeert in opleiding jonge rensters
Het vrouwenwielrennen bij Wielervereniging Schijndel is vele 
jaren een ondergeschoven kindje geweest, maar dat is verleden 
tijd. Inmiddels is de club één van de grootste verenigingen van 
Nederland als het gaat om vrouwenwielrennen. "Wij zijn twee 
jaar geleden begonnen met het stimuleren van het vrouwen-
wielrennen binnen Wielervereniging Schijndel. Dat werpt nu zijn 
vruchten af", aldus Angelo van Melis.

Maar liefst drie junior-vrouwen 
van Wielerverenigingen maakten 
in september 2019 deel uit van de 
Nederlandse wielerselectie voor de 
wegwedstrijd op het WK in York-
shire. Lieke Nooijen greep daar 
een prachtige bronzen medaille. 
"Wij hebben een aantal talentvolle 
rensters in de groep van wie wij in 
de toekomst zeker nog meer gaan 
horen", verwacht Van Melis. "Wij 
proberen de nieuweling-meisjes 

en junior-vrouwen een goed wed-
strijdprogramma en goede bege-
leiding te bieden, zodat zij de kans 
krijgen om zich verder te ontwik-
kelen. Het mooie is bovendien de 
rensters elkaar sterker maken en 
naar een hoger niveau tillen."

De keuze om meer energie te ste-
ken in het vrouwenwielrennen is 
bij Wielervereniging Schijndel een 
paar jaar geleden heel bewust ge-

maakt. Van Melis: “Steeds meer 
vrouwen kiezen ervoor om op een 
racefiets te stappen. Dat is de snelst 
groeiende groep qua aantal wiel-
rensters. Een paar jaar geleden 
meldden zich ook enkele talentvol-
le meiden aan bij Wielervereniging 
Schijndel. Dat was voor ons aanlei-
ding om hier meer aandacht aan te 
gaan besteden.”

Dat leidde al snel tot successen. 
Van Melis: “Vorig jaar werd Elise 
Uijen (Herpen) Nederlands kam-
pioene tijdrijden bij de nieuweling-
meisjes en Femke Gerritse won in 
Dongen het NK op de weg voor 
junior-vrouwen. Daarnaast werden 
we met onze junior-vrouwen derde 
in de ploegentijdrit voor de Club-

competitie voor elite- en beloften 
vrouwen. Andere rensters zien dat 
ook, want we krijgen inmiddels 
aanmeldingen binnen uit het hele 
land.”
Nieuw is de vrouwen U23 for-
matie van WV Schijndel, die met 
Stanza Die Making als hoofdspon-
sor haar entree gaat maken in het 
vrouwenpeloton. “De overstap van 
de junior-vrouwen naar een UCI-
team is op dit moment mega groot. 
Daarom starten wij in dit jaar met 
een team voor beloften vrouwen 
(tot 23 jaar). Daarnaast zijn we 
een samenwerking aangegaan met 
het UCI-team van Parkhotel Val-
kenburg. Zij ondersteunen ons in de 
begeleiding van het nieuwe team. 
Daarnaast kunnen zij kijken of er 

rensters tussen zitten die op den 
duur de overstap naar hun team 
kunnen maken.”

Tegelijkertijd geeft Van Melis aan 
dat Wielervereniging Schijndel nog 
altijd een club is. “Dat betekent dat 
we niet alleen investeren in topsport, 
maar zeker ook in breedtesport. Ie-
dereen is in principe welkom. We 
merken ook dat rensters trots zijn 
om in het shirt van Wielervereniging 
Schijndel te mogen rijden.”

In de komende jaren hoopt Angelo 
dat de stijgende lijn van de vrou-
wenafdeling bij Wielervereniging 
Schijndel verder kan worden door-
getrokken. “Belangrijk is vooral dat 
rensters er plezier in hebben, maar 
tegelijkertijd willen wij hen ook le-
ren om in een ploeg te rijden en 
om als wielrenster te leven. Ik vind 
het schitterend om te zien hoe die 
meiden zich ontwikkelen en in de 
wedstrijden voor elkaar door het 
vuur gaan.”

‘Vanaf de eerste 
wedstrijd liep 
het lekker’
Na het herstel van een meniscus-operatie was het even afwach-
ten voor Elise Uijen (16) uit Herpen hoe het zou gaan bij haar te-
rugkeer in het peloton. ‘Maar de eerste wedstrijd in Strijen wist 
ik direct te winnen’, blikt ze terug. ‘Dat was direct goed voor het 
vertrouwen. Daarna ging het eigenlijk het hele seizoen wel lek-
ker.’ Kers op de taart voor Uijen was haar Nederlandse titel bij 
het tijdrijden. Ze is erg blij met de organisatie binnen de club. ‘Al-
les wordt voor ons geregeld bij de wedstrijden en clubtrainingen, 
wij hoeven alleen maar te fietsen. Dat is enorm prettig.’

In 2020 rijdt Elise haar eerste sei-
zoen bij de junior-vrouwen. ‘Daar 
heb ik enorm veel zin in’, vertelt 
ze. ‘Afgelopen winter heb 
ik voor het eerste jaar 
op de baan gere-
den. Daar reed ik 
met een goed ge-
voel rond. Ik kan 
daarom nauwe-
lijks wachten tot 
het wegseizoen 
begint. Ik ben ook 
direct opgenomen 
in de nationale juni-
orenselectie. Dat vind ik 

best een eer, maar dit seizoen hoop 
ik vooral veel te leren.’

Een bronzen plak in de 
wegwedstrijd op het 

WK voor junior-vrou-
wen was voor Lieke 
Nooijen (18) de 
bekroning op een 
supergaaf 2019. 
Maar daar zag 
het aan het begin 

van het jaar niet 
naar uit. ‘Ik brak in 

april mijn sleutelbeen. 
Dat was enorm balen, 

maar daarna heb ik mij goed her-
pakt’, vertelt de renster uit het Drent-
se Coevorden. ‘In het tweede deel 
van het seizoen voelde ik mij super-
sterk en merkte ik dat ik in topvorm 
was. Op het WK resulteerde dat in 
een mooie derde plaats.’

Lieke maakte eind 2018 de over-

stap naar Wielervereniging Schijn-
del. ‘Ik ben enorm blij dat ik deze 
stap heb gemaakt. Afgelopen sei-
zoen was erg leuk en ook voor dit 
jaar ziet het er goed uit. We heb-
ben een leuke groep en mogen een 
aantal mooie wedstrijden rijden. 
Ik wil in de komende jaren probe-
ren om mijzelf in de kijker te rijden 

‘Blij dat ik 
de stap naar 

Wielervereniging 
Schijndel 

heb gemaakt’

‘Al mijn 
doelen 
behaald 
in 2019

bij een UCI-team. Daar krijg ik bij 
Wielervereniging Schijndel ook 
alle mogelijkheden voor.’

Met overwinningen in de Nations 
Cup wedstrijden Healthy Ageing 
Tour en Watersley Ladies Challenge 
en winst bij het NK in Dongen kan 
Femke Gerritse (18) uit Rosmalen te-
rugkijken op een geslaagd seizoen 
2019. ‘Alle doelen die ik mij voor 

aanvang van het seizoen had 
gesteld, heb ik gereali-

seerd’, blikt Femke terug. 
‘Jammer dat ik tijdens 
het EK en WK twee 
keer buiten mijn schuld 
om ten val kwam, 
maar voor de rest had 

ik mijzelf geen beter sei-
zoen kunnen wensen.

Dit jaar maakt Femke haar de-
buut bij de beloften-vrouwen. ‘Ik 
begin het seizoen zonder al teveel 
verwachtingen, want het zal best 
wel wennen worden. Daarom ga 
ik een aantal wedstrijden uitzoeken 
waar ik goed in orde wil zijn. Ik ben 
ook blij met de professionele bege-
leiding en het mooie wedstrijdpro-
gramma dat we met het vrouwen 
U23 team gaan rijden. Hopelijk 
kan ik een aantal keren meedoen 
om de overwinning in de finale en 
in één van de komende jaren kan 
doorstromen naar een UCI-ploeg.’

Volop ambitie bij 
nieuwelingen, junioren en 
elite/beloften van 
Wielervereniging Schijndel

Renners die bij Wielervereniging Schijndel de jeugdcategorieën hebben 
doorlopen, stromen daarna door naar de nieuwelingen (15-16 jaar), juni-
oren (17-18 jaar), beloften (19-22 jaar) en elite. Ook in deze categorieën 
heeft de club haar begeleidingsstaf prima voor elkaar. Ploegleiders Eddy 
Gevers, Albert Ketelaars en Jo van de Rijdt vertellen over de ambities per 
categorie voor dit seizoen.

‘Iedereen wil graag 
klassiekers rijden’
De overstap van de jeugd naar de nieuwelingen 
is voor veel kinderen vaak best groot. ‘Veel jon-
geren verlangen dan naar iets meer vrijheid en 
willen de wijde wereld in’, zegt Eddy Gevers. Hij 
vormt samen met Marco van Esch en Gerard van 
Alebeek de begeleidingsstaf van de nieuwelin-
gen. ‘Anderzijds breekt dan ook langzaam maar 
zeker de tijd aan dat ouders hun kinderen ook 
iets meer los kunnen laten. Maar zeker niet te 
rigoureus, want de rol van de ouders is in deze 
leeftijdscategorie absoluut nog belangrijk. Zo-
wel voor de renners, begeleiders en ouders is het 
nemen en geven. Daarom maken we ook goede 
afspraken met hen.

Volgens Eddy leren de renners bij de nieuwelingen vaak 
de eerste fijne kneepjes van het wielervak. ‘In 2020 heb-
ben wij zo’n 15 nieuwelingen bij de club. In een gesprek 
hebben wij bij hen al een beetje gepolst wat hun ambities 
zijn en welke wedstrijden ze het liefste willen rijden. Als 
iemand niet zoveel ambitie heeft, is dat ook prima. Wij 
laten iedereen in zijn waarde. Maar alle renners hebben 
aangegeven dat ze graag klassiekers willen rijden. Het 
zal daarom af en toe best wat moeite kosten om tot een 
selectie te komen voor de verschillende koersen.’

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn inmiddels 
in volle gang. Gevers: ‘Op zaterdag zijn er de duurtrai-
ningen onder leiding van Jeroen van Dinther en op zon-
dag gaat een aantal renners naar de trainingswedstrijden 
in Oss. Eind februari staan de eerste wedstrijden in België 
op het programma, waar wij als club gezamenlijk naar-
toe gaan.’

De ploegleider is enthousiast over de sfeer bij de trainin-
gen. ‘De nieuwelingen passen zich goed aan en worden 
prima opgevangen door de junioren en beloften. Daar-
door worden ze als het ware meegezogen in de positieve 
clubspirit die er heerst. Dat vind ik geweldig mooi om te 
zien.’

‘Wielervereniging 
Schijndel is 
hofleverancier van de 
junioren districtsploeg’

De juniorenafdeling van Wielervereniging 
Schijndel telt dit jaar zo’n twintig renners. ‘De 
meeste renners stromen allemaal door vanuit 
onze eigen vereniging’, geeft trainer Albert Ke-
telaars aan. Hij wordt in de begeleiding geas-
sisteerd door Marcel Kastelijn en Antoine Bloks. 
‘Daarbij is het voor ons de uitdaging om voor 
alle renners een uitgebalanceerd programma 
samen te stellen, zodat iedereen aan zijn trek-
ken komt.’

Volgens Albert gaan de junioren een groot wedstrijd-
programma rijden met koersen in binnen- en buitenland. 
‘We gaan deelnemen aan de nieuwe topcompetitie voor 
junioren en een aantal vrije klassiekers. Verder staan er 
een groot aantal internationale wedstrijden op het pro-
gramma, die wij in samenwerking met de districtsploeg 
van Zuid-Oost Nederland gaan rijden. Als Wielerver-
eniging Schijndel zijn wij min of meer hofleverancier van 
renners bij het district.’

Op andere momenten in het seizoen wil Ketelaars pro-
beren om de renners zoveel mogelijk gezamenlijk in te 
laten schrijven voor wedstrijden. ‘Dat is vooral belangrijk 
voor de teamgeest, want iedereen hoort erbij. Daarnaast 
hebben we deze winter ook al een aantal teambuilding 
trainingen gehouden om de renners aan elkaar te laten 
wennen.’

Veel wielerliefhebbers vinden de junioren de mooiste ca-
tegorie in de wielersport. Dat geldt ook voor Ketelaars. 
‘Bij de junioren beginnen renners het spel van het wiel-
rennen vaak pas echt te leren. De ene renner pikt dat 
sneller op dan de andere. Het is mooi om die jonge man-
nen daarin te mogen coachen en begeleiden.’

Mooi programma 
voor elite- en 
beloften
De tien belofte-renners en twee elite-renners die 
uitkomen in de clubkleuren van Wielervereni-
ging Schijndel krijgen dit seizoen eveneens een 
mooi wedstrijdprogramma voorgeschoteld.

‘Wij rijden onder meer de clubcompetitie, de Arden 
Challenge, een etappekoers in Tsjechië en een aantal 
open klassiekers’, zegt ploegleider Jo van de Rijdt, die 
zich samen met Tiny Huijberts, Robert van Heeswijk, Wil-
liam de Bruijn en José van Esch ontfermt over de elite- en 
beloften van Wielervereniging Schijndel.

Jo geeft aan dat zijn renners dit jaar vooral de kans krij-
gen om te wennen aan het niveau van de clubcompetitie 
en de andere wedstrijden. ‘We hebben drie eerstejaars 
beloften en drie veldrijders, die maar een beperkt weg-
seizoen rijden. Daarom hoop ik dat de andere renners fit 
blijven en niet teveel af te rekenen krijgen met blessures.’

Hij spreekt de hoop uit dat het aantal elite/beloften bij 
Wielervereniging Schijndel in de komende jaren weer 
wat verder zal groeien. ‘De jeugdafdeling is in de laatste 
jaren flink gegroeid. Hopelijk weten we die renners in de 
komende jaren vast te houden, zodat ze op den duur ook 
doorstromen naar de elite/beloften bij de club.’
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Voor particulier
& bedrijf!

Elektrotechniek

Domotica

Camera / 

Beveiligingssystemen

Verlichting De Waterlaat 19 5571 MZ Bergeijk
Tel. +31(0) 497 - 57 55 72
www.debruynmetaal.nl

Output - Professional audio, video en lighting is ook in 2020 de 
trotse hoofdsponsor van WV Schijndel. Het bedrijf gaat daar-
mee al zijn zesde seizoen in als hoofdsponsor. ‘’Het heeft voor 
ons ook een persoonlijk tintje omdat zoon Stefan en dochter 
Yvonne in hun jeugd lid waren van de club en ik zelf ook lang 
als trainer verbonden ben geweest aan de club. Het is mooi om 
te zien hoe de club sinds die tijd is gegroeid en steeds professi-
oneler wordt. Daarbij krijgen we ook vaak leuke feedback van 
relaties die WVS voorbij zien komen.’’, aldus eigenaar Hans van 
den Bergh.

Output Professional audio, video en 
lighting is al jaren een trouwe spon-
sor van WV Schijndel. Het bedrijf is 
inmiddels een echt familiebedrijf en 
de hele familie heeft warme herin-
neringen aan de club. Voor Hans als 
vrijwilliger en Yvonne en Stefan zijn 
jarenlang lid geweest als renners. Ste-
fan en Yvonne zijn inmiddels al enige 
jaren actief binnen Output waarbij 
Stefan verantwoordelijk is voor de 
afdeling inkoop en Yvonne voor mar-
keting en business development.

Langdurige relaties
Het bedrijf, dat gevestigd is in ‘s-
Hertogenbosch, importeert en dis-
tribueert een groot aantal merken 
op het gebied van Audio, Video en 
Lighting. Met hun jarenlange kennis 
en ervaring zijn ze in staat hun klan-
ten een goed advies te geven en op 
die manier te fungeren als een echte 
service distributeur met een grote 
meerwaarde.

“Omdat we bekend zijn in de instal-
latie en audiovisuele markt, weet 
men inmiddels: wanneer men voor 
Output kiest, wordt gekozen voor 
goede kwaliteit, duurzaamheid en 
functionaliteit”, zegt Hans van den 
Bergh. Het opbouwen van langdu-
rige relaties vinden zij erg belang-
rijk waarbij persoonlijke aandacht 
en professionele service hoog in het 
vaandel staat. ‘’Dit doen we onder 
andere door met mensen te werken 
die passie hebben voor het vak en 
een drive om goede oplossingen te 
bieden.”

“Output is dus niet alleen een dis-
tributiebedrijf, maar levert op meer 
manieren toegevoegde waarde. Zo 
hebben wij een technische dienst 
die de klant ondersteunt, meedenkt 
en met oplossingen komt. We leve-
ren inmiddels aan alle grote par-
tijen in de markt en dragen actief 
bij aan de oplossing voor ieder 

probleem in de audio-, en video en 
lichtbranche. Graag helpen we op-
drachtgevers in het gehele traject, 
van advisering tot installatie. Indien 
gewenst wordt geleverde appara-
tuur ter plaatse geprogrammeerd, 
zodat de opdrachtgever direct 
gebruik kan maken van de nieuwe 
installatie. Vooral deze combinatie 
maakt ons erg sterk.” 

Audio, video en licht 
Output distribueert onder andere 
professionele geluidinstallaties, 
displays, camera’s, projectoren 
en duurzame LED verlichting. Met 
een uitgebreid portfolio van voor-
aanstaande merken op het gebied 
van audio (RCF, Brähler, Harman 
Professional, Roland en Senso Au-
dio), video (Panasonic, Roland, 
Projecta) en licht (SLV, Berla en 
Acclaim) die altijd snel geleverd 
kunnen worden, weten klanten 
zich verzekerd van de beste kwali-
teit. Hierdoor kunnen klanten altijd 
rekenen op de beste oplossing die 
past binnen het budget. 
Daarnaast zorgt de unieke mix van 
audio, video en licht ervoor dat 
altijd voor een complete oplossing 
gezorgd kan worden. ‘’Wij heb-
ben veel AV- en installatieklanten 
die graag ons advies wensen bij 
een compleet project of aanbe-
steding. Dankzij de driehoeksver-

houding kunnen wij meedenken 
als het gaat om de juiste producten 
en kunnen we de meeste produc-
ten voor een project leveren, een 
totaalleverancier dus’’. Zo han-
gen de producten van Output in 
voetbalstadia, theaters, horeca, 
universiteiten en hogescholen en 
meer, allen geleverd via klanten 
van Output.

Voor lichtoplossingen staat Fabri-
kant SLV bekend om zijn Big White 
Catalogus, boordevol innovatieve 
producten met een strak design. 
Deze catalogus kan tegenwoordig 
ook als app worden gedownload: 
SLV by output. Daarnaast is Berla 
Lighting, een kwalitatief hoogwaar-
dig merk op het gebied van pro-
jectverlichting. Beide merken heb-
ben een dedicated website waar 
alle producten terug te vinden zijn;  
www.slvbyoutput.nl en 
www.berlabyoutput.nl.

Bij de vraag over hoe de toekomst 
er voor Output uitziet geeft Hans 
aan: ‘’Output is inmiddels echt een 
familiebedrijf met beide kinderen 
in de zaak. Ik denk zelf voorlopig 
nog niet aan stoppen, ik vind het 
allemaal nog veel te leuk. Wel 
doen we het nu meer samen en 
kan ik meer uit handen geven.’’ 
Aan zijn pensioen denkt Hans 
voorlopig dus nog niet, dat hoeft 
ook niet wanneer werk hobby is. 
Wat betreft de sponsoring van 
Wielerverenining Schijndel geven 
Stefan en Yvonne aan: ‘’Ook al 
fietsen wij zelf al een hele tijd niet 
meer, we vinden het heel bijzonder 
om op deze manier betrokken te 
blijven bij de club. Wij hebben er 
een hele fijne tijd gehad en vinden 
de wielersport een prachtige sport. 
We zijn trots dat we op deze ma-
nier de club mogen ondersteunen 
en kijken uit naar weer een succes-
vol wielerjaar.’’ 

Output blijft trotse hoofdsponsor 
van WV Schijndel

Output | Professional audio, video en lighting 
De Meerheuvel 10 

5221 EA ‘s-Hertogenbosch
T. 073-6392600

E. info@outputnl.com
I. www.outputnl.com

ZZPR.NL
Europalaan 30

5232 BC ‘s-Hertogenbosch
T 0413-379279

E info@zzpr.nl

Frank Groenendaal van ZZPR.nl:

‘Wij blijven ons richten 
op opleiding van jonge renners’
Sinds 2002 is ZZPR.nl actief als 
intermediair tussen zzp’ers en 
bouwbedrijven. Eigenaar en 
oprichter Frank Groenendaal 
van ZZPR.nl is zelf oud-renner 
en daarnaast al vele jaren als 
sponsor actief in de wielersport. 
Met zijn bedrijf sponsort hij on-
der andere het ZZPR.nl-Orange 
Babies Cycling Team en het team 
van Parkhotel Valkenburg-Des-
til-Orange Babies, maar ZZPR.
nl staat ook al vele jaren op 
het shirt bij Wielervereniging 
Schijndel.

In het shirt van Wielervereniging 
Schijndel werd Frank Groenendaal 
in 1989 in Sint-Michielsgestel Ne-
derlands kampioen veldrijden bij de 
amateurs. Maar ook na zijn wielercar-
rière zijn de goede contacten met de 
wielerclub behouden gebleven. “Wij 
zijn al vele jaren sponsor van Wieler-
vereniging Schijndel, maar in 2020 
doen we er een stapje bij”, vertelt 
Frank Groenendaal. “Ik vind het een 
positieve ontwikkeling dat Wieler-
vereniging Schijndel dit jaar ook met 
een opleidingsploeg voor beloften-
vrouwen is gestart. Hierdoor krijgen 
deze jonge vrouwen, die net over ko-
men van de junioren, de kans om zich 
rustig verder te ontwikkelen. Talent-
volle rensters kunnen door de nieuwe 
samenwerking van Wielervereniging 
Schijndel met het vrouwenteam van 
Parkhotel Valkenburg ook makkelij-
ker doorstromen naar een UCI-team. 
Tegelijkertijd kunnen de rensters uit 
onze crossploeg (Lisa van Helvoirt, 
Isa Nomden en Leonie Bentveld) ook 
een mooi wegprogramma te rijden. 
Dat is een ideale voorbereiding voor 
het veldritseizoen.”

Stap hogerop
In de afgelopen jaren hebben di-

verse renners vanuit het ZZPR.nl-
Orange Babies Cycling Team een 
stap hogerop gezet. Groenendaal: 
“We blijven ons richten op opleiding 
en geven daarbij de grootste talen-
ten die doorkomen vanuit de jeugd 
en de nieuwelingen een kans zich 
binnen onze structuur te ontwikke-
len op het moment dat ze een meer 
internationaal programma gaan kie-
zen. Dat doen we goed, want Ryan 
Kamp is bijvoorbeeld naar Pauwels 
Sauzen-Bingoal gegaan en Inge 
van der Heijden is doorgestroomd 

naar het CCC-Liv team van Mari-
anne Vos. Verder maakt Europees 
kampioene veldrijden bij de junior-
vrouwen Puck Pieterse komend sei-
zoen de overstap naar het Alpecin-
Fenix team van Ceylin del Carmen 
Alvarado en Mathieu van der Poel.”

Eigen applicatie
Naast de sportactiviteiten timmert 
ZZPR.nl ook op andere fronten ste-
vig aan de weg. Frank Groenen-
daal: “Afgelopen jaar zijn we van-
uit Veghel verhuisd naar een ruimer 

kantoorpand aan de Europalaan 30 
in ‘s-Hertogenbosch. Verder zijn we 
in een vergevorderd stadium met de 
ontwikkeling van een eigen applica-
tie voor zzpr’s die via ons werken. 
Daarmee kunnen straks eenvoudig 

de werkzaamheden en urenregis-
tratie aan ons doorgeven, waardoor 
zij voor een groot deel worden ont-
zorgd en zich nog meer kunnen rich-
ten op de werkzaamheden waar zij 
goed in zijn.”.

MEER DAN ALLEEN DISTRIBUTEUR!

ma. t/m za. 07:00 - 22:00 uur / zo. 08:00 - 22:00
Tel 073 54 30 585 - Fax 073 54 30 596

Alle wegen leiden
naar Broer Manders

Gespecialiseerd in ‘vergeten’ kado’s, zoals verse bloemen en planten. 
Plus een uitgebreid assortiment kado artikelen. 

MEER DAN ALLEEN DISTRIBUTEUR!

www.toekomstschoonmaakbedrijven.nl

interieurverzorging      glasbewassing      gevelreiniging      trappenhalonderhoud      industriële reiniging      ongediertebestrijding      vloer & tapijtreiniging     sanitaire benodigdheden

Spoorlaan 60  |  5481 SK Schijndel
telefoon: 073 - 5492497  |  fax: 073 - 5474814

www.vanthieloptimaal.nl  |  info@vanthieloptimaal.nl

Spoorlaan 60  |  5481 SK Schijndel
telefoon: 073 - 5492497  |  fax: 073 - 5474814

www.vanthieloptimaal.nl  |  info@vanthieloptimaal.nl
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www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ook sponsor van 
de Rabo Ronde van Rooi.

Meer winnen dan de
wedstrijd.
Dat is het idee.

De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën

over sport. Sport verbindt en inspireert ons.

Daarom steunen we niet alleen sporten waar we

allemaal naar kijken, maar ook sporten waar we

allemaal wat aan hebben. Want het gaat om meer

winnen dan de wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat

is het idee.

Stel zelf online uw ideale racefiets 
samen in 4 simpele stappen op 

www.gazellesport.nl

Weet u precies hoe uw ideale racefiets eruit moet zien? 

Dan kunt u die op www.gazellesport.nl samenstellen. 

Uw frame wordt volledig met de hand gelakt, 

u kunt kiezen uit drie verschillende designs en 

honderden kleurcombinaties. U heeft al een volledig 

opgebouwde racefiets vanaf €1.199!

 1
Kies uw frame

 2
Kies uw design

 3
Kies uw kleur

 4
Kies uw onderdelen

 1
Kies uw frame

 2
Kies uw design

 3
Kies uw kleur

 4
Kies uw onderdelen

Weet u precies hoe uw ideale racefiets eruit moet zien?

Dan kunt u die op www.gazellesport.nl samenstellen.

Uw frame wordt volledig met de hand gelakt,

u kunt kiezen uit drie verschillende designs en

honderden kleurcombinaties. U heeft al een volledig

opgebouwde racefiets vanaf €1.299!

www.pitztal.com   voor uw zomer/wintervacantie

Deze firma’s schonken de prijzen 
voor de Elite/Neo wedstrijd
Rabobank Sint Oedenrode/Schijndel
Bavaria
Vereniging Rooise Autobedrijven
Connectron Systems
Tegel & Sanitair Jan van Erp
www.pitztal.com
Mutsaars Bikes Europalaan 79 te Schijndel
Output professional audio,video & lighting
Mettler demontage & bergingsbedrijf Schijndel
Sloopbedrijf A.van Liempd
Van Helvoort uitgeverij bv te Gemert

RABO
RONDE

VAN
ROOI

3
JULI
2011

HEESAKKERS
AANNEMINGS-

BEDRIJF
(grond-, weg- en

waterbouw)

Duinweg 21b
5482 VR Schijndel

Tel. (073) 547 78 23  -  Fax (073) 547 93 26

DUINWEG 14, TEL. 073-5474408

Boschweg 80, Schijndel, tel: 073 - 5474908

Boschweg 80
5481 EH Schijndel
Telefoon (073) 5474908
Fax (073) 5476948
E-mail: info@woonwinkelschijndel.nl
Website: www.woonwinkelschijndel.nl

Uw riool is onze zorg !!

Service op maat voor bedrijf en particulier
• ontstoppen en doorspuiten
• preventief reinigen
• camera-inspectie
• rapportage en advies
• reparatie en/of vervanging
• het aanleveren van revisietekeningen

Tevens het juiste adres voor:
• bitumineuze dakbedekkingen
• dakisolaties
• lood-, koper- en zinkwerken
• reparaties aan waterleiding en sanitair

Flip van Dijk Dak-, Loodgieter-
en Rioolservice B.V.
073-5470555
www.flipvandijk.nl

Mens en merk WAKKR schudden met creatieve 

communicatie. Pakkende merkverhalen en sprekende 

campagnes die werken. Daar gaan en staan we voor. 

Wat het jouw bedrijf oplevert? Meer naam & faam! 

INSPIRATIE? WAKKR.COM

mens en 

merk wakkr 

schudden 

met creatieve 

communicatie
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De Meerheuvel 10, 5221 EA  ‘s-Hertogenbosch
tel. (073) 639 26 00  •  info@outputnl.com  •  www.outputnl.com

Professional audio, video & lighting

Alle wegen leiden
naar Broer Manders

VOOR AL UW
SPORTPRIJZEN

o.a. bekers, medailles,
vaantjes, graveren enz.

HANS VAN HEESWIJK
073-5474890

Hilvarenbeek,
Ke

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud

Telefoon (073) 543 07 77

Ericastraat 5a, 5482 WR Schijndel

De Meerheuvel 10, 5221 EA  ‘s-Hertogenbosch
tel. (073) 639 26 00  •  info@outputnl.com  •  www.outputnl.com

Professional audio, video & lighting

 EUROPALAAN 79 - 5481 JD SCHIJNDEL
TELEFOON 073 - 549 63 75  www.pitztal .com

 Daar kikkert
 

uw auto van 

 Markt 13 - 5482 NE Schijndel
Telefoon 073 - 549 27 97

www.blzalfabet.nl

 STUCADOORSWERKEN

Robert Smits

 Boschweg 44 - 5481 EG Schijndel - Tel: (073) 547 81 61 - Mob: (06) 20 39 86 28

 RABO RONDE VAN ROOI
3 JULI 2011
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In de jaren ’60, ’70 en 
’80 van de vorige eeuw 
behoorde de amateur-
wielerploeg van Jan 
van Erp Tegels uit 
Schijndel tot de absolu-
te wereldtop. Bekende 
renners als Jan Raas, 
Adrie van der Poel, 
Gerrit Solleveld en Bert 
Oosterbosch droegen 
allen de paarse kleur 
om hun schouders. Als 
hoofdsponsor van WV 
Schijndel maakt Jan 
van Erp Tegels & Sani-
tair dit jaar zijn rentree 
in de wielersport.

Directeur Johan van Erp (47), 
zoon van grondlegger Jan van 
Erp, ontving in de afgelopen 
maanden al vele positieve 
reacties op het besluit om 
opnieuw een wielerclub te 
gaan sponsoren. 

“Het was best een moeilijke 
afweging”, vertelt Van Erp. 
“Als bedrijf hebben wij ook 
last gehad van de crisis in de 
bouw. 
Maar dit is wel een mooi 
moment. Enkele jaren gele-
den hebben wij onze vesti-

ging in Schijndel flink uitge-
breid met extra magazijn-
ruimte en een nieuwe show-
room. 
Dan is het ook belangrijk dat 
je je gezicht laat zien in de 
regio. Daar komt bij dat heel 
veel mensen bij het horen van 
onze bedrijfsnaam nog altijd 
een link leggen met de wie-
lersport. 

Door WV Schijndel te gaan 
sponsoren, wordt dit alleen 
maar extra versterkt.”

MEESTERZET
Jan van Erp Tegels & Sanitair 
telt anno 2011 zeven filialen 
door heel Nederland. Bij de 
organisatie werken ruim vijf-
tig mensen. 

“Het completeren van badka-
mers is onze kracht. Daarbij 
richten wij ons met name op 
het midden- en hoog segment. 
Zij kunnen bij ons terecht 
voor vakkundig advies op 
maat”, vertelt Johan van Erp.

Zijn vader startte in 1966 op 
aanraden van zijn vriend Cas 
Vulders met een eigen wieler-
ploeg. 

Om extra op te vallen, beslo-
ten zij voor paarse tenues te 
kiezen. Dit werd tevens de 
huiskleur van de tegelhandel. 
Achteraf bleek dit een mees-

terzet, want de wielerploeg 
boekte het ene na het andere 
succes. 

Mede daardoor kon Jan van 
Erp zijn bedrijf uitbouwen 
naar acht filialen. De grootste 
successen werden behaald in 
de jaren ’70 en ’80, toen de 
ploeg geleid werd door Jan 
Gisbers. 

Bekende namen die uitkwa-
men voor de Jan van Erp for-
matie waren onder meer Bert 
Oosterbosch, Adrie van der 
Poel, Gerrit Solleveld, Gerrie 
van Gerwen, Jan Raas en 
Henk Lubberding. 

De Jan van Erp ploeg stopte 
in 1983 en werd vervolgens 
cosponsor bij de nieuwe 
Kwantum Hallen ploeg van 
Jan Raas, waar Jan Gisbers 
destijds ploegleider werd. 

Johan van Erp: “Als kleine 
jongens gingen mijn broer en 
ik vaak mee naar het wielren-
nen. 

Wij hebben wielerkoersen 
gezien in heel Europa. Onze 
wielerploeg concurreerde in 
die tijd met grote merken als 
Amstel en Gazelle, die ook 
een eigen amateurwielerploeg 
hadden. 

Dat kon alleen omdat wij een 

goed georganiseerd begelei-
dingsteam hadden. 
Dan komen talentvolle ren-
ners vanzelf naar je toe. Het-

zelfde zie je nu ook gebeuren 
bij WV Schijndel.”

WERELDTITEL
Ook enkele Schijndelse cou-
reurs maakten destijds furore 
in de Jan van Erp ploeg. 
Zo werd André Gevers in 
1975 in het Belgische Mettet 
wereldkampioen bij de ama-
teurs en boekte ook Henk 
Mutsaars een groot aantal 
successen in het paarse shirt. 
André Gevers stapte na het 
behalen van de wereldtitel bij 
de amateurs over naar de 
beroepsrenners en reed onder 
meer voor BP-Lejeune en de 
TI-Raleigh ploeg van Peter 
Post. 
Henk Mutsaars reed van 1972 

tot en met 1978 voor de Jan 
van Erp formatie. 

Een ontmoeting tussen Johan 
van Erp en diezelfde Mut-
saars leidde voor het Schijn-
delse bedrijf uiteindelijk tot 
een vernieuwde kennisma-
king met de wielersport. 
“Ik sprak Henk Mutsaars, die 
ook bestuurslid is bij WV 
Schijndel, vorig jaar tijdens 
de wielerronde van Sint 
Oedenrode. Daar was ook 
Cas Vulders aanwezig. Henk 
vertelde me dat de wielerver-
eniging op zoek was naar een 
nieuwe sponsor. 

Zo ging het balletje aan het 
rollen. Vervolgens heb ik het 

idee voorgelegd aan een aan-
tal mensen binnen ons bedrijf 
en iedereen vond het leuk en 
reageerde meteen positief.”

Daarmee zijn de opvallende 
paarse tricots terug in het 
wielerpeloton. 

“Het mooie is dat we nu niet 
alleen de elite- en beloften 
sponsoren, maar ook de 
jeugdafdeling en recreanten. 
WV Schijndel telt ongeveer 
150 actieve leden en die rij-
den allemaal rond in onze 
kleuren. 

Dat is niet alleen mooi, maar 
ook goed voor ons bedrijf. Op 
die manier laten wij ons 

gezicht nadrukkelijk zien in 
deze regio.” 

(Bron: 
Bedrijvig Boxtel/Schijndel)

BINNEN & BUITEN REKLAME

Nieuwe & gebruikte auto’s én  de beste service

 

 

WWW.SENSABIKES.COM

Houtindustrie Schijndel B.V.
Tel. 073-5478175

HIS

Houtindustrie

Schijndel bv
schaven    drogen    lakken

Houtindustrie Schijndel B.V.
Tel. 073-5478175

HIS

Houtindustrie

Schijndel bv
schaven    drogen    lakken

 Wij verzorgen hapjes en 
drankjes voor feesten en partijen 
zelfs uw compleet feest is 
bij ons in goede handen.

 Tevens verhuur van tenten, bar, stoelen,
tafels, krukken, barbecues, servies, etc.

 TOON EN ANGELA VAN DER HEIJDEN
Michiel de Ruijterstraat 13, 5481 GE Schijndel

073 - 5478956 / 06 - 19328967

 Madame Curieweg 17
5482 TL Schijndel
Tel. 073-5494014

E-mail: info@jozon.nl
www.jozon.nl

Rooiseheide 31 - 5481 SG Schijndel - Tel: 073 - 549 27 55 - Fax: 073 - 547 96 96 - www.doelenschijndel.nl

Jan van Erp Tegels & Sanitair nieuwe hoofdsponsor van WV Schijndel

PAARSE BRIGADE TERUG IN HET WIELERPELOTON
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Tel. 073-5219106

Voor installatie en onderhoud van:

* Gas- en waterleiding.
* Rioleringswerkzaamheden 
   en ontstoppingen.
* Centrale verwarming.
* Goten en hemelwaterafvoeren.
* Dakdekkerswerkzaamheden.
* Sanitair met alle toebehoren.

Lid van Uneto-Vni.

Tel. 073-6413326

Ontwerpers en bouwers
van badkamers.

Ruime opstellingen 
aanwezig van:

* Luxe badkamers.
* Douches.
* Stoomcabines.
* Whirlpools.
* Wand- en vloertegels.

Nieuw in ons assortiment:
Fit-Feeling!

Tel. 073-5130590

Nieuw in Rosmalen!

In onze mooie ruime 
showroom diverse merken
brandend te zien o.a.:

* Gashaarden.
* Houthaarden.
* Kachels.
* Electrische sfeerhaarden.

Compleet geïnstalleerd
met of zonder rookkanaal.

Alles onder één dak BADKAMERS en SFEERHAARDEN!
Bezoek ook onze website: www.pielsbv.nl

U kunt onze bedrijven en geheel nieuwe showroom bezichtigen aan de 
Vinkenveld 6 en 6a te Rosmalen (gelegen op het industrieterrein van de Kruisstraat)

Van Doorn Infra BV 
Vossenbergsesteeg 5 • 5482 WE Schijndel
Tel:  073-5492143 • Fax:  073-5479374

info@vandoorninfra.nl• www.vandoorninfra.nl

Van Doorn Infra kan alles verzorgen voor uw tuin: Ontwerp, aanleg van
natuursteen, sierbestrating, hardhout, tuinhout, tuindecoratie, etc.

Woonaccent Makelaars Schijndel

Markt 1a, 5482 NE Schijndel

telefoon: (073) 544 21 00

e-mail: schijndel@woonaccent.nl

Laat je niets wijsmaken!
www.woonaccent.nl

jouw huis 
verkoopt 
zichzelf?

Extra aandacht
Extra schoon

Nieuwe Eerdsebaan 22   •   5482 VS   •   Schijndel   

Postbus 335   •   5480 AH Schijndel

Tel. 073-5494466   •   fax 073-5494094

 bouwbedrijf

 boschweg 165
5481 ee schijndel
073 - 5498342

 

☎
 Kapelstraat 24
5466 PC Eerde (Veghel)

 Telefoon (0413) 37 96 96
Telefax (0413) 37 96 95

 

www.verhoevenverzekeringen.nl

Goed verzekerd, zonder zorgen

Hoofdstraat 168  

5481 aK scHijndel

073-5430444

MaaK gebruiK 

van onze gratis 

verzeKeringscHecK!

verhoeven_210x74.indd   1 02-12-10   10:32

WWW.CHAPELPARKET.COM

Jos Strik over Grote Prijs Jozon:

‘Renners komen graag naar deze wedstrijd toe’

Voor de zesde keer wordt op 28 juni de Omloop van Schijndel om 
de Grote Prijs Jozon verreden. In korte tijd is deze koers uitge-
groeid tot een vaste waarde op de wielerkalender.

Bijzonder is dat de koers naar Bel-
gisch voorbeeld wordt gehouden 
op een grote omloop. Dus geen 
rondjes om de kerk, maar een ronde 
van ruim 6 kilometer. De eindstreep 
wordt getrokken op industrieterrein 
Duin II in de Madame Curieweg in 
Schijndel, ter hoogte van de show-
room van Jozon. 

Groot deelnemersveld
“Renners komen graag naar deze 
wedstrijd toe. In de afgelopen jaren 
was de wedstrijd in alle categorie-
en steeds overboekt”, zegt Jos Strik, 
eigenaar van Jozon. De wieler-
sport is een grote hobby van hem. 
“Omdat ik zelf ook regelmatig op 
de racefiets stap, vind ik het mooi 
om deze wedstrijd van WV Schijn-
del te sponsoren”, legt hij uit. “In 
voorgaande jaren werd de wed-
strijd altijd aan het begin van het 
wielerseizoen verreden, maar door 
wegwerkzaamheden aan de Coe-
veringsedijk is dat dit jaar niet mo-
gelijk. Daarom is de datum van de 

wedstrijd doorgeschoven naar 28 
juni.” De wedstrijd telt bovendien 
mee voor de Clubcompetitie voor 
vrouwen, waar ook WV Schijndel 
aan deelneemt. Verder komen ook 
de junior-vrouwen, nieuweling-
meisjes en nieuwelingen in actie. 
“Mijn verwachting is dat we in alle 
categorieën opnieuw een groot 
deelnemersveld aan de start krij-
gen. Niet alleen omdat de wedstrijd 
voor vrouwen meetelt voor de club-
competitie, maar ook omdat de ren-
ners hier op een prachtige omloop 
kunnen rijden.”

Puntenklassement
Naast de Grote Prijs Jozon is het be-
drijf ook al een aantal jaren sponsor 
van de puntentrui in de Boels La-
dies Tour. Strik: “In deze vijfdaagse 
etappewedstrijd rijden ieder jaar de 
beste rensters van de wereld mee, 
zoals Annemiek van Vleuten, Anna 
van der Breggen en Chantal Blaak. 
Ik vind het mooi om de wielersport 
ook op deze manier te kunnen on-

dersteunen en tegelij-
kertijd is het een goede 
manier om de naamsbe-
kendheid van ons bedrijf 
te vergroten.”

Zelf ervaren
Jozon bestaat al ruim 
25 jaar en is gespe-
cialiseerd in verkoop, 
plaatsing en onder-
houd van onder meer 
jacuzzi’s, whirlpools, 
sauna’s, infraroodca-
bines en zwembaden in verschil-
lende uitvoeringen en afmetingen. 
“In onze showroom van ruim 700 
m2 in Schijndel hebben wij diverse 
showmodellen staan. Want om iets 
te verkopen, moet je een product 
ook goed kunnen laten zien aan je 
klanten. Zeker als het om een whirl-
pool, sauna of zonnebank gaat. 
Mensen moeten zo’n luxe product 
niet van een plaatje kopen, maar 
eerst zelf ervaren door erin te gaan 
zitten of onder te gaan liggen. Die 
mogelijkheid willen wij hen graag 
bieden. Onze filosofie is dat wij 
onze klanten van A tot Z ontzorgen. 
Van de eerste kennismaking met het 

product tot en met de oplevering en 
service en onderhoud na plaatsing. 
Daarbij kunnen onze klanten reke-
nen op een uitstekende service en 
een helpdesk die 24 uur per dag 
voor hen klaarstaat. Daar hechten 
wij enorm veel waarde aan, want 
service is voor ons het punt waarop 

wij ons willen onderscheiden ten 
opzichte van onze concurrenten. 
Een goede service zorgt ook voor 
mond tot mond reclame. Zo’n tach-
tig procent van onze nieuwe klanten 
komt bij ons terecht via bestaande 
klanten. Betere ambassadeurs kan 
ik mij als ondernemer niet wensen.”

Jozon
Madame Curieweg 17

5482 TL  Schijndel
(T). 073-5494014
(E). info@jozon.nl
(I). www.jozon.nl
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Mutsaars Bikes: Leve de Fiets!

Leve de Fiets! is de slogan van Mutsaars Bikes aan de Europalaan 
79 in Schijndel. Fietsen zit bij Ronald en Sabine Mutsaars in het 
bloed. Al op jonge leeftijd klommen zij zelf op de fiets bij Wieler-
vereniging Schijndel. Inmiddels zijn zij met hun bedrijf al jaren-
lang een trouwe sponsor van de wielerclub.

‘Onze passie voor de wielersport 
brengen wij graag over op anderen’, 
zegt Ronald Mutsaars. ‘Wij helpen 
mensen graag aan een fiets die past 

bij hun wensen, ambities en niveau 
zodat zij heerlijk kilometers kunnen 
gaan maken. Op een fiets die als 
gegoten zit, in een bijpassende out-

fit en met materiaal dat je niet in de 
steek laat. Het mooie is dat je daar 
niet eens de hoofdprijs voor betaalt, 
want bij ons gaan een scherpe prijs 
en topkwaliteit kop over kop.’

Compleet assortiment
Mutsaars Bikes biedt een compleet 
assortiment racefietsen, mountain-
bikes, gravelbikes, e-bikes, fiets-
onderdelen, kleding, schoenen, 
helmen, brillen, banden en sport-
voeding. Het bedrijf is onder meer 
dealer van aansprekende fietsmer-
ken als Bianchi, Colnago, Wilier, Pi-
narello, Scott en Sensa. "Wij hebben 
voor iedereen een geschikte race-
fiets: van instapmodel tot high end 
gebruiker. Verder kun je ook bij ons 
terecht voor onderhoud en repara-
ties aan je fiets. Onze werkplaats is 
een erkend Shimano Service Center. 
Je fiets is bij ons dus in vertrouwde 
handen. "  

Leasefiets van de zaak
Daarnaast kunnen werkgevers en 
particulieren ook bij Mutsaars Bikes 
terecht als ze een leasefiets van de 
zaak willen aanschaffen. “Sinds 1 
januari 2020 is de nieuwe bijtel-
lingsregeling voor zakelijk gebruik 
van een fiets van toepassing. Werk-
nemers betalen 7% bijtelling en rij-
den zo al voor een paar euro bijtel-
ling per maand een mooie e-bike. 
Dat is aantrekkelijk voor werkgevers 
en werknemers. Bovendien kunnen 
wij het onderhoud en de verzekering 
verzorgen.” Mutsaars Bikes is tevens 
het adres voor wielsets van onder 
andere Vision, Mavic, Scope of Fore. 
Op het gebied van wielerkleding is 
er alles te vinden van onder meer 

Castelli, Rogelli, Assos en AGU. Ver-
der verkoopt de racespecialist een 
breed assortiment aan sportvoe-
ding van bekende merken als UP, 
Born, Maxim, SIS en Etixx. Naast de 
winkel aan de Europalaan wint ook 
de webshop www.mutsaarsbikes.nl 
aan populariteit. "Ook online weten 
mensen ons steeds beter te vinden. 
We krijgen steeds meer bestellingen 
via internet binnen. Uiteraard zor-
gen we ervoor dat onze klanten hun 
bestelde goederen binnen de afge-
sproken termijn thuis hebben." 

Team Mutsaars Bikes
Eigenaar Ronald Mutsaars was 
vier jaar beroepswielrenner bij de 
Rabobank-ploeg en reed onder 
meer twee keer de Vuelta. Hij volgt 
de ontwikkelingen in de wieler-
sport nog altijd op de voet. Ook 
heeft Mutsaars afgelopen winter het 
Team Mutsaars Bikes opgezet, waar 
veldrijder Bailey Groenendaal uit 
Schijndel deel van uitmaakt. “Ik volg 
Bailey al een aantal jaren en weet 
dat hij serieus met zijn sport bezig 
is. Daarnaast heeft mijn wielerhart 
ook altijd bij het veldrijden gelegen. 
Daarom was de stap niet zo groot 

om met een eigen cyclocross team te 
starten. We zijn aan het kijken welke 
mogelijkheden er zijn om het team 
verder te laten groeien. Het belang-
rijkste vind ik dat jonge renners en 
rensters plezier hebben in hun sport 
en de kans krijgen om zich verder te 
ontwikkelen.” 

Hel van Schijndel
Daarnaast houdt Mutsaars Bikes elk 
jaar diverse evenementen en work-
shops om mensen op een laagdrem-
pelige manier kennis te laten maken 
met de wielersport. “Op 15 februari 
houden we de Wilier Testdag en van 
26 tot 28 maart zijn er de Qwic E-
bikes Testdagen. Daarnaast wordt 
op 5 april opnieuw de Hel van 
Schijndel Toertocht verreden, die 
start en finisht voor onze winkel. Met 
routes van 30, 60 en 90 kilometer, 
zowel voor gewone fietsers als wiel-
renners. Als goede doel hebben we 
dit jaar de stichting ‘Heb hart voor 
longen Meierijstad’ aan deze tocht 
gekoppeld. Deze stichting zamelt 
geld in om onderzoek te stimuleren 
naar de ziekte Pulmonale Hyperten-
sie (PH) en om de kwaliteit van leven 
van patiënten te verhogen.”

Mutsaars Bikes
Europalaan 79

5481 JD  Schijndel
(T).073-5496375

(E). info@mutsaarsbikes.nl
(I). www.mutsaarsbikes.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 
9.00 tot 18.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 19.00 

uur, zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Van Doorn Infra en Van Doorn Recycling:

‘Klanten willen ontzorgd worden. 
Daar ligt onze grote kracht’
Op zoek naar zand voor in de 
speeltuin, ophoogzand of metsel-
zand? Bij Van Doorn Recycling aan 
de Landingsweg in Schijndel ben je 
hiervoor aan het juiste adres. Ver-
der heeft het bedrijf diverse soorten 
bestratingsmaterialen op voorraad. 
Daarnaast is Van Doorn Recycling 
tevens hét adres voor de afvoer van 
puin en bouw- en sloopafval.
Van Doorn Recycling is een zusterbe-
drijf van Van Doorn Infra. Dit Schijn-
delse familiebedrijf werd in 1981 
opgericht door Wim van Doorn en is 
gespecialiseerd in het aannemen en 
uitvoeren van wegenbouwprojecten 
en werkt veel in opdracht van ge-
meenten en bedrijven. Zoon Jan, die 
al langere tijd in de zaak werkzaam 
was, nam het bedrijf in 2008 over 
van zijn vader. Jan van Doorn was in 
het verleden een verdienstelijk wiel-
renner en draagt WV Schijndel nog 
altijd een warm hart toe.

Goedkoper uit
“Met Van Doorn Recycling richten wij 
ons op de particulieren markt”, ver-
telt Jan van Doorn. “Wij verzorgen 
onder meer de afvoer en verwerking 

van bouw- en sloopafval zoals puin, 
A-B-C hout, dakbedekking, isolatie, 
grond en andere restproducten. Nu 
de tarieven voor bouw- en sloopaf-
val in de gemeente Meierijstad de 
pan uit rijzen, merken wij dat steeds 
meer particulieren en kleine onder-
nemers hun bouw-, sloop- en houtaf-
val naar ons brengen. Op die manier 
zijn zij verhoudingsgewijs vaak een 
stuk goedkoper uit. Voor afvoer van 
grond, puin en bouw- en sloopafval 
brengen wij containers en Big Bags. 
Het puin wordt door ons verwerkt 
en het afval wordt gesorteerd, ge-
scheiden en vervolgens afgevoerd. 
Samen met ons moederbedrijf Van 
Doorn Infra BV kunnen wij bovendien 
alle voorkomende grond-, sloop- en 
andere civiel technische werkzaam-
heden verzorgen.”

Vakwerk afleveren
Van Doorn Infra, dat binnenkort 
grotendeels verhuist van de Vossen-
bergsesteeg naar de Nobelweg 5 in 
Schijndel, verzorgt onder meer het 
ontwerp, grondwerk, aanleg en ver-
vanging van riolering, aanleg van 
wegen, verkeersdrempels en trot-
toirs, parkeerhavens en pleinen en 
groenwerken. “Wij werken veel in 
opdracht van gemeenten, maar ook 
voor particulieren”, vertelt Jan van 
Doorn. “Het grote voordeel is dat wij 
onze opdrachtgevers een totaalpak-
ket kunnen aanbieden. Van bouwrijp 
maken tot woonrijp maken. Wij zijn 
niet alleen flexibel en correct naar 
onze klanten toe, maar denken ook 
met hen mee en leveren vakwerk af. 
Klanten willen ontzorgd worden. 
Daar ligt onze grote kracht.”

Crosszandbak
Het Schijndelse bedrijf heeft ook 

bergen werk verzet bij de aanleg 
en realisatie van het clubparcours 
en clubgebouw van WV Schijn-
del aan de Leemputbaan. Ook nu 
nog verzorgt Van Doorn Infra het 
onderhoud bij de wielerbaan. “Ik 
heb zelf jarenlang gefietst en vind 
het leuk om de vereniging op deze 
manier te kunnen helpen. We zijn 
behoorlijk wat tijd bezig geweest 
met de aanleg en uitbreiding van 
het huidige clubparcours. Maar 
dat heb ik graag voor de club 

over. Zeker als ik op dinsdag en 
donderdag een hele kudde jeugd-
rennertjes zie rondfietsen op het 
clubparcours”, legt Jan uit. “Af-
gelopen najaar hebben we bij-
voorbeeld nog een crosszandbak 
aangelegd voor de veldrijders. De 
volgende klus op de planning is 
het vernieuwen van het asfalt op 
het oudste gedeelte van de wie-
lerbaan. Het zou mooi zijn als de 
gemeente Meierijstad hierin ook 
zou willen meedenken om tot een 
oplossing te komen.”

Van Doorn Recycling BV
Landingsweg 9

5482 TA Schijndel
(T). 073-5492771

(E). info@vandoornrecycling.nl
(I). www.vandoornrecycling.nl

Van Doorn Infra BV
Vossenbergsesteeg 5
5482 WE  Schijndel

(T). 073-5492143
(E). info@vandoorninfra.nl
(I). www.vandoorninfra.nl

Inge Klep, Klassiek Homeopaat
Vossenbergsesteeg 5

5482 WE Schijndel
T. 06 - 23908327

E. info@ingeklep-homeopathie.nl
I. www.ingeklep-homeopathie.nl

Inge Klep, Klassiek Homeopaat:

‘Homeopathische geneeskunde 
wordt steeds populairder onder 
sporters’
Om als wielrenner topprestaties te kunnen leveren, moet een ren-
ner in topconditie verkeren en zowel Mentaal/emotioneel als Fy-
siek in balans zijn. ‘Homeopathische geneeskunde kan sporters 
ondersteuning bieden bij hun herstel na overbelasting en blessu-
res, zegt oud-renster Inge Klep uit Schijndel, die inmiddels werk-
zaam is als klassiek homeopaat en een eigen praktijk heeft.

Tijdens haar wielercarrière reed Inge 
Klep als semi-professional onder meer 
voor de teams van RedSun Cycling, 
DSB Bank en Parkhotel Valkenburg. 

Tegenwoordig begeleid zij als klassiek 
homeopaat een aantal sporters. Maar 
wat is homeopathie eigenlijk? Inge: 
‘Bij een homeopathische behandeling 
wordt het immuunsysteem geprikkeld 
tot zelfgenezing. Dit leidt tot een ver-
hoging van de weerstand, waardoor 
de klachten van de patiënt verdwijnen. 
Dat alles gebeurt met natuurlijke ge-
neesmiddelen zonder bijwerkingen.’

Voorbeelden van blessures en on-
gemakken waarbij homeopathische 
geneeskunde uitkomst kan bieden, 

zijn onder meer, overbelasting, uit-
putting ,traag herstel, spierpijnen, 
botbreuken, krampen en wonden. 
‘Mensen die homeopathisch behan-
deld zijn, worden minder snel ziek. 
Bovendien hebben ze meestal een 
korte herstelfase na ziek zijn, door-
dat het zelf genezend vermogen top 
functioneert', legt Inge uit.

Ze benadrukt dat de homeopathi-
sche geneeskunde steeds populair-
der wordt onder topsporters. ‘Dat 
is vrij eenvoudig te verklaren. Als je 
weet dat je met natuurlijke middelen 
zonder bijwerkingen je sportprestatie 
kunt verbeteren én minder gevoelig 
bent voor allerlei blessures, dan word 
je als sporter vanzelf enthousiast! Een 
goed werkend immuunsysteem is im-
mers de basis voor een maximaal re-
cupererend (herstellend) vermogen.'

Meer weten over homeopathie en 
sport? Kijk dan eens op www.in-
geklep-homeopathie.nl of bel naar 
06-23908327 om een afspraak te 
maken.

Toelen & Partners: 
accountants en adviseurs met een wielerhart

“Ik zie mijn werk als fis-
calist nog altijd als 
een verlengstuk van 
mijn carrière als 
wielrenner”, zegt 
Gert-Jan Bijnen. 
“Ook nu is het 
zaak om elke 
dag scherp en fit 
te zijn en de no-
dige cursussen en 
vakstudies te volgen, 
om te voorkomen dat 
we achter de feiten aanlo-

pen. De discipline en het 
doorzettingsvermogen 

dat ik als wielrenner 
destijds heb opge-
bouwd, komen mij 
daarbij nu nog 
goed van pas. 
Natuurlijk nemen 
wij ook de tijd om 

te genieten van de 
mooie dingen in het 

leven, maar we zijn 
tegelijkertijd serieus met 

ons bedrijf bezig om ervoor 

te zorgen dat alles in goede banen 
wordt geleid.”

Racefiets
Alle drie de partners zitten zelf ook 
nog regelmatig op de racefiets. Bij-
nen: “Ik probeer elk weekeinde en 
in de zomer ook doordeweeks in de 
avonduren een aantal uren te gaan 
fietsen. Dat wij naamsponsor zijn 
van de jeugdveldrit is daarom ook 
niet zo verrassend. Enerzijds zien we 
het als een mooie manier om onze 
naamsbekendheid te vergroten en 
anderzijds vinden we het fijn om zo 
een steentje te kunnen bijdragen aan 
de promotie van de wielersport."

Mkb
Bij Toelen & Partners werken vijftien 
mensen. “Onze dienstverlening spitst 
zich met name toe op mkb-bedrij-

ven”, aldus Laurent van den Elsen. 
“Wij zijn actief in diverse branches 
binnen het mkb. Persoonlijk contact, 
klantgerichtheid en kwaliteit vormen 
daarbij de basis van onze dienstver-
lening.” Mark van Helvoirt vult aan: 
“Naast het verzorgen van jaarreke-
ningen en administraties zijn wij ook 
een sparringpartner voor onder-
nemers. Zo kunnen wij hen bijvoor-
beeld adviseren bij investeringsbe-
slissingen, financieringsaanvragen 
en prognoses en kostprijsbereke-
ningen. Door onze korte communi-

catielijnen kunnen wij onze klanten 
bovendien snel en efficiënt helpen.”
Persoonlijk
Gevraagd naar het onderscheidend 
vermogen van het kantoor bena-
drukt Gert-Jan Bijnen de betrok-
kenheid. “Wij onderhouden een 
goed contact met onze klanten. Elke 
jaarrekening die wij maken, wordt 
persoonlijk besproken met de klant. 
Daardoor weten wij wat er speelt bij 
hen en kunnen wij snel inspelen op 
eventuele veranderingen.” 

Bij Toelen & Partners Accountants | Adviseurs aan de Kapelstraat 
24 in Eerde loopt de wielersport als een rode draad door het 
bedrijf heen. De drie partners van het bedrijf, Gert-Jan Bijnen, 
Laurent van den Elsen en Mark van Helvoirt, hebben alle drie zelf 
ook aan wielrennen gedaan. Bijnen behoorde zelfs jarenlang tot 
de veldrittop van Nederland en reed nog een aantal seizoenen 
bij de beroepsrenners.

“Ik zie mijn 
werk als fiscalist 
nog altijd als een 
verlengstuk van 
mijn carrière als 

wielrenner”

Toelen & Partners
Kapelstraat 24

5466 PC Eerde
(T). 0413-379696 
(E).info@toelen.nl
(I). www.toelen.nl

Medaillewinnaars 
2019

2019 NK Veldrijden Masters 
50+: 3. Frank Groenendaal
2019 NK Veldrijden 
Nieuwelingen: 3. Bailey 
Groenendaal
2019 NK op de weg Jeugd: 2. 
Jan Kraus
2019 NK op de weg Jeugd: 3. 
Thom van Herwaarden
2019 NK tijdrijden Nieuweling-
meisjes: 1. Elise Uijen
2019 NK op de weg Junior-
vrouwen: 1. Femke Gerritse
2019 EK Baan U23 Teamsprint: 
1. Nederland (Met Koen van 
der Wijst, Harrie Lavreysen en 
Sam Ligtlee)
2019 NK MTB Cross Country 
Amateurs/Sportklasse: 1. Micki 
van Empel
2019 NK MTB Cross Country 
Nieuwelingen: 2. Tom 
Schellekens
2019 WK op de weg Junior-
vrouwen: 3. Lieke Nooijen
2019 NCK D-categorie: 1. 
(Thom van Herwaarden, 
Chris Kisters, Jan Kraus & Ed 
Uptegrove)
2019 NK Baan Teamsprint 
mannen: 1. Koen van der Wijst 
(met Sam Ligtlee en Yorik Wever)
2019 NK Baan Teamsprint 
nieuwelingen: 2. Chris Kisters 
(met Martijn Mulder)
2019 NK Baan 
Ploegenachtervolging 
nieuwelingen: 2. Chris Kisters 
(met Martijn Mulder, Dirk 
Darding en Axel Roks)
2019 NK Baan Puntenkoers 
junior-vrouwen: 2. Elise Uijen
2019 NK Baan Keirin junior-
vrouwen: 1. Elise Uijen; 2. Yuli 
van der Molen
2019 NK Baan Achtervolging 
junior-vrouwen: 3. Elise Uijen
2019 NK Baan Scratch junior-
vrouwen: 3. Yuli van der 
Molen
2019 NK Baan Omnium junior-
vrouwen: 3. Yuli van der 
Molen

Medaillewinnaars 
2020

2020 NK Veldrijden junior-
vrouwen: 3. Fem van Empel
2020 NK Baan Duur meisjes cat. 
5-6: 1. Esmee de Rijk
2020 NK Baan Duur nieuweling-
meisjes: 1. Babette van der Wolf
2020 NK Baan Omnium meisjes 
cat. 5-6: 2. Esmee de Rijk

Transitie-Zorg helpt WV Schijndel 
bij onderhoud accommodatie

Puinruimen bij de bouw van 
het nieuwe clubhuis van WV 
Schijndel en afgevallen blade-
ren bij elkaar blazen met een 
bladblazer. Het zijn slechts en-
kele klusjes die jongeren van 
Transitie-Zorg Dagbesteding 
uitvoeren bij het clubparcours 
van WV Schijndel. Op die ma-
nier helpen zij mee om het ter-
rein netjes te onderhouden.

‘Het is mooi dat we op deze manier 
ons steentje kunnen bijdragen aan 
de wielervereniging en tegelijkertijd 
is het een leuke dagbesteding voor 
deze jongeren’, zegt Jochem Tissen 
van Transitie-Zorg. Deze organisatie 
biedt dagbesteding aan jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 25 jaar met 
een afstand tot de reguliere arbeids-
markt, met als doel om hen te laten 
(re)integreren in het arbeidsproces. 
Naast WV Schijndel werkt Transitie-
Zorg ook samen met Leunzorg (be-
geleid wonen), Transformatie met 
paarden in Schijndel (coaching) en 
het S-BB (Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 
Tissen: ‘Een arbeidsbeperking kan 
vele oorzaken hebben. Jongeren 
kunnen een verstandelijke beperking 
hebben. Of last hebben van een 

burn-out of depressiviteit. Maar ook 
een lichamelijke handicap, fysieke 
beperking, ADHD, ADD of een vorm 
van autisme kunnen oorzaken zijn 
dat iemand (nog) geen passende 
baan heeft gevonden. Bij Transitie-
Zorg trainen we jongeren om ze 
voor te bereiden op een betaalde of 
een gesubsidieerde baan in de dier- 
of plantverzorging.’

4-Fasen-model
Transitie-Zorg is opgericht in 2016 
en wordt geleid door Tissen en zijn 
vrouw Anika Ketelaars. Zij hebben 
beiden jarenlange ervaring in de 
zorg. ‘Bij Transitie-Zorg geloven we 

dat iedereen in bezit is van kwalitei-
ten en dat iedereen recht heeft op 
het ontwikkelen en het uitbreiden 
van zijn of haar vaardigheden. We 
werken met vier jongvolwassenen 
per groep. Daarbij houden we een 
4-fasen model aan. De eerste 3 
maanden gebruiken we om de jon-
geren rustig te laten wennen aan 
hun nieuwe omgeving en collega’s. 
Daarbij ontwikkelen de jongeren 
een goed dag en nachtritme, en 
worden ze begeleid in het aanle-
ren van een dag structuur. In deze 
3 maanden ontdekken, zowel de 
jongeren als de begeleiding, welke 
vaardigheden de jongeren al bezit-

ten en welke er nog aandacht ver-
dienen.
Na die 3 maanden gaan de jon-
geren, onder begeleiding, op zoek 
naar de interesses in toekomstig 
werk, dit doen we door op bezoek te 
gaan bij bedrijven en eventueel een 
dagje mee te werken. Hierin ontdek-
ken ze wat er voor nodig is om een 
bepaald beroep te kiezen, en of het 
iets is wat er bij ze past.
In de derde fase kunnen zij vervol-
gens een opleiding volgen en/of 
stage lopen. In de huidige maat-
schappij heb je immers ervaring en 
het liefst een diploma.
In de vierde fase kunnen zij moge-
lijk uitstromen naar een betaalde of 
gesubsidieerde baan. Dit verschilt 
per persoon. Na het doorlopen van 
deze fases, blijft Transitie-zorg be-
trokken bij de zorg.’B
  
Buitenlucht en sociale contac-
ten
Jochem geeft aan dat er diverse 
soorten van dagbesteding worden 
aangeboden bij Transitie-Zorg. ‘Wij 
vinden dat mensen niet gemaakt zijn 
om stil te zitten. De bedoeling van 
dagbesteding is om een zinvolle 
dag te hebben, even weg van thuis 
met de routine van alle dag. Bewe-
gen, buitenlucht en sociale contac-
ten doen een mens goed. In de ar-
beidsmatige dagbesteding wordt er 
zo normaal mogelijk gewerkt. Op 
onze locatie in Schijndel kunnen de 
jongeren pony’s en schapen verzor-
gen, maar ook koken en tuinonder-
houd behoren tot de mogelijkheden. 
Bij WV Schijndel hopen we in de 
toekomst ook het onderhoud rond 
de wielerbaan te mogen verzorgen.’

Kijk voor meer informatie op 
www.transitie-zorg.nl
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Renova Tilburg bv
Ringbaan Oost 102a
5013 CD Tilburg

Renova Waalwijk bv
Van Andelstraat 9
5141 PB Waalwijk

Renova Breda bv
Huifakkerstraat 1
4815 PN Breda

voor al uw bekers, medailles, graveerwerk etc.

T:  073-5474890 of 06-53539077 (na 16.30 uur) 
info@vanheeswijksportprijzen.nl

‘S werelds eerste 4/3 type groot formaat met een 4K camrecorder met geïntegreerde 
Leica 13 x f/2.8 - f/4.5 zoomlens. De AG-DVX200 heeft een variabele frame rate tot 

120 FPS in Full HD. Film 4K in MP4 en MOV met de Panasonis AG-DVX200. 

PANASONIC AG-DVX200

‘S WERELDS EERSTE

Uw distributeur:

De Meerheuvel 10
5221 EA ‘s-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73 639 2600
info@outputnl.com

kleine momenten 
groot gluk

Behoefte aan een gluksmomentje? Voor jezelf of om een 

ander mee te verrassen? GLUK Tea & Beans schotelt u met zorg 

geselecteerde losse thee en op ambachtelijke wijze gebrande 

koffiebonen voor. Of wat te denken van de onweerstaanbaar 

lekkere chocolade en kleurrijke accessoires voor jouw perfecte 

kopje thee of koffie. Neem snel een kijkje in onze webshop of 

kom een keertje langs tijdens een ‘proef-en-shop-dag’.

www.puurgluk.nl

Molenstraat 17F, 
5482 GA Schijndel

073 - 547 0528


