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Inleiding
Welkom als (aspirant-) lid van wielervereniging TWC de Kempen. Hieronder
lees je over de vereniging en krijg je antwoorden op vragen die op dit
moment mogelijk bij je leven.
Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen
hebben, neem dan contact op met een van de volgende contactpersonen.
Voorzitter, Albert van Maasakkers, voorzitter@twc-dekempen.nl
Secretaris van de vereniging: Jan Thissen, secretaris@twc-dekempen.nl
Penningmeester Theo Lemmens, penningmeester@twc-dekempen.nl
Bestuurslid Jeugd, Jeff van Tongeren, jeugd1@twc-dekempen.nl
Coördinator Wedstrijdsport, Piet Rooijakkers, wedstrijdsport1@twcdekempen.nl
Wanneer je meer wilt weten over de categorieën waarin je zou kunnen of
willen rijden, bijvoorbeeld bij de elite of de amateurs, neem dan contact op
met een van onze begeleiders.
Zij kunnen aan de hand van jouw conditie en ervaring aangeven wat het
beste bij jou past.
ploegleider jeugd, Peter v.d. Kroft, jeugd2@twc-dekempen.nl
ploegleider nieuwelingen, nieuwelingen@twc-dekempen.nl

ploegleider junioren, Iwan Adams, junioren@twc-dekempen.nl
ploegleider dames, Peter Peels, dames@twc-dekempen.nl
ploegleider amateurs, Toon de Greef, amateurs@twc-dekempen.nl
ploegleider elite/beloften, Leon Cleven, elite-belofte@twc-dekempen.nl

De vereniging TWC de Kempen.
Wielervereniging TWC de Kempen is opgericht op 16 juli 1947 en is daarmee
een van de oudere wielerverenigingen van Nederland. De vereniging heet
voluit Toer- en Wieler Club “De Kempen”. De vereniging is ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel onder nummer V235458.
In de rijke historie van de vereniging zijn ook een aantal bekende beroeps- en
amateurwielrenners lid van de vereniging geweest. Om enkele namen te
noemen: John van Asten, Frank van Bakel, John Bogers, Hans Baudoin, Hans
Daams, Broer Geldens, Jules Maenen, Piet Rooijakkers, Frans van Sambeek,
Jannes Slendebroek, Jos Swinnen, Robert van der Vin en Peter Winnen.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal zeven personen die door
de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Het bestuur kan zich laten
bijstaan door een aantal vaste commissies en afdelingen. Zo is er onder meer
een jeugdcommissie, een commissie wedstrijdsport en een evenementencommissie. Meer informatie hierover vindt je op de site van onze vereniging:

www.twc-dekempen.nl
Mede door de financiële steun van hoofdsponsor De Bruyn Metaal B.V. te
Bergeijk en Van Gorp Bronbemaling & Bronbemaling BV uit Bergeijk en vele
andere co- en subsponsors kan de vereniging een groot aantal leden, zowel
actief als passief, van de wielersport laten genieten.

Kleding
Alle actieve leden en recreatieve fietsers van de vereniging rijden in
clubkleding van de vereniging. Het kledingpakket bestaat onder meer uit
shirts met korte en lange mouw en koersbroeken. Alle kledingstukken kunnen
tegen gereduceerde prijzen worden gekocht. Indien teamkleding
beschadigd raakt als gevolg van een ongeval tijdens een training of
wedstrijd, wordt in beginsel het kledingstuk tegen geringe kosten vervangen.
Welke kleding precies verkregen kan worden, is opvraagbaar via de website
of per e-mail wielerkleding@twc-dekempen.nl

KNWU en categorieën.
TWC de Kempen is lid van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU).
De KNWU is aangesloten bij het NOC/NSF. Veel informatie over het
wielrennen in Nederland vind je op de site van de KNWU: www.knwu.nl
Om aan wielerwedstrijden te kunnen deelnemen heb je een KNWU-licentie
nodig. Deze kan je aanvragen via de website van de KNWU; de kosten
hiervan verschillen per categorie. Let op: Voor een licentie van de KNWU,
moet je lid zijn van een erkende vereniging. Je kunt in diverse categorieën
een licentie aanvragen.
Om een aantal categorieën te noemen:
Jeugd, jongens en meisjes (8 tot 14 jaar)
Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes (15 en 16 jaar)
Junioren en Junior-vrouwen (17 en 18 jaar)
Elite / belofte met of zonder contract
Elite / belofte -vrouwen met of zonder contract
Amateurs, Sportklasse en Masters
Voor jongens en meisjes van 17 – 18 jaar bestaat ook de mogelijkheid
om te kiezen voor een licentie sportklasse of amateur.
Zoals al eerder gezegd: als je meer wilt weten over de categorieën waarin jij
zou kunnen of willen rijden, bijvoorbeeld Elite, Belofte, Junioren, Nieuwelingen
of bij de Amateurs, neem dan contact op met een van onze
coördinatorenwedstrijdsport. Deze kunnen aan de hand van je conditie en
ervaring en in overleg met de ploegleiders en trainers, aangeven wat het
beste bij je past.
De coördinatoren Wedstrijdsport zijn:
Piet Rooijakkers, wedstrijdsport1@twc-dekempen.nl
Ruud jansen
Joris van der Straaten, wedstrijdsport2@twc-dekempen.nl

Contributie
De contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene
Ledenvergadering en is te vinden op onze website. Bij de kosten van het
lidmaatschap komen ook nog de kosten voor de licentie van de KNWU die je
nodig hebt om aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Bij de contributie van
de vereniging is de toezending inbegrepen van het clubblad van TWC de
Kempen. Dit blad heet “Naar De Top” en verschijnt ongeveer zesmaal per
jaar. In het blad vind je actueel nieuws en weetjes over de gehele vereniging.

Begeleiding binnen TWC de Kempen.
Binnen de vereniging is een aantal mensen actief met de begeleiding van
renners. Onder het voorgaande hoofdje: “Inleiding” vind je de namen en
functies van de betreffende contactpersonen en hun taak binnen de club.
Als je vragen hebt, neemt dan gerust contact met hen op.
Deze mensen kun je bovendien vinden op de website onder het hoofdstuk
“wie doet wat” of onder het hoofdstuk “begeleiding” bij het desbetreffende
team.
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact met ons opnemen via
een van de onderstaande e-mailadressen:
voorzitter@twc-dekempen.nl
secretaris@twc-dekempen.nl
ledenadministratie@twc-dekempen.nl
uitslagen@twc-dekempen.nl
wedstrijdsport1@twc-dekempen.nl
jeugd1@twc-dekempen.nl
wielerkleding@twc-dekempen.nl
clubgebouw@twc-dekempen.nl
media@twc-dekempen.nl
info@twc-dekempen.nl

Trainingen
Het wegseizoen start op de eerste zondag van maart en duurt tot en met de
laatste zondag in september. Gedurende deze periode wordt er veel in
clubverband getraind. Ook in de wintermaanden wordt er veel getraind, op
het veldrijbaantje of in de bossen (veldrijden en MTB).Voor (medische)
begeleiding tijdens de trainingen en trainingsperiodes kan je altijd een
beroep doen of raad vragen aan de medewerkers van Sportmáx van het
Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.
Onze ploegleiders, trainers en de technisch adviseur Piet Rooijakkers, kunnen
je meer vertellen over trainingsschema’s etc.

Evenementen en accommodatie
De club organiseert jaarlijks diverse evenementen. Zo zijn er door de
vereniging georganiseerde wedstrijden en kan je ook deelnemen aan
trainingsweekenden. Er zijn clubontmoetingen en interclubwedstrijden. De
vereniging beschikt over een ploegleiderswagen, een clubgebouw en heeft
een, voor het verkeer afgesloten, wielerparcours met een lengte van 1550
meter. Al met al is dit slechts een kleine greep uit wat TWC de Kempen te

bieden heeft. Reden genoeg, zo denken wij, om snel lid te worden van TWC
de Kempen en ten volle te gaan genieten van een leuke clubsfeer en een
mooie gelegenheid om nieuwe vrienden te ontmoeten.

Aanmelden
Aanmelden als lid van TWC de Kempen kan op verschillende manieren.
Vul onderstaand inschrijfformulier in en mail het naar ledenadministratie@twcdekempen.nl of ga op de website naar ‘clubinformatie’ en dan naar
‘aanmelden’. Daar vul je het vragenformulier in en kies je voor “versturen”.
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