TWC de Kempen

2008-tot nu
2008
Vanaf 2008 werkt de jeugdafdeling met een jaar-rond sponsorplan. Sponsoren kunnen de
jeugdafdeling nu steunen voor de 4 jaarlijkse wedstrijden; de Dommelen wegwedstrijd,
ploegentijdrit, tijdrit en Dommelen veldrit. De jeugdtijdrit werd dit jaar voor
de eerste keer georganiseerd. Ruim 80 deelnemers gingen de race tegen de
klok niet uit de weg.
Bij het Nederlands kampioenschap op de weg voor de jeugd werd Julie
Burgmans kampioen bij de meisjes van 11 jaar (zie foto). Bij de jeugdwedstrijd
in Moergestel won de jeugd de wisselbeker voor beste vereniging (we wonnen
hem later ook nog in 2010 en 2011).
Dit jaar werd ons eigen veldrijparcours verder verbeterd en nieuwe verlichting
aangelegd. Vijf jeugdtrainers volgde dit jaar de KNWU trainer II opleiding.
Na een aantal jaren kwam er dit jaar helaas een einde aan de sponsoring van
Hans Daams Bikeshop Achel. Daarom is de toertocht-op-de-weg weer
teruggedoopt naar “de Omloop der Grensstreek”. Ondanks het goede weer op 21 juni waren er
helaas slechts 225 deelnemers. De toertocht werd dit keer voor de eerste keer met GPS uitgezet.
Ook werd er dit jaar een mountainbike cursus gegeven, met de hoop op nieuwe toerafdeling leden.
Wederom waren er dit jaar eigenlijk niet genoeg vrijwilligers om alle evenementen in goede banen te
leiden, iets wat we de komende jaren moeten verbeteren. Bij de wedstrijdsport zijn het kader en de
trainers gereorganiseerd zodat e.a. professioneler kan worden opgezet. Ook
kunnen de taken zo beter worden verdeeld en komt niet alles op de schouders
van enkele personen.
Het algemene idee is om een A-selectie te vormen in 2009 en dan in 2010 te
komen tot een LSE team. Dan moet het ook mogelijk zijn om jeugdrenners door te
laten groeien tot en met het LSE team. Het bestuur hoopt hierdoor dat deze
beleidkeuze weer van invloed zal zijn op de toeloop van nieuw talent binnen de
vereniging en de naam van TWC de Kempen landelijk weer bekend zal worden als
een vereniging waarmee de concurrentie rekening zal moeten gaan houden. Dit
jaar werd er volop gewerkt aan het nieuwe clubgebouw. Dit jaar was er voor het eerst sinds 2001
weer een Ronde van Valkenswaard.
2009
In 2009 groeide de Nieuwelingen en Junioren afdeling zeker maar gestaag. Er werden diverse goede
uitslagen gereden. Ook dit jaar waren er weer 11 ritten in de interclubcompetitie, gemiddeld waren
er 22 deelnemers verdeeld over de 2 categorieën. De jeugdafdeling groeide gestaag. En er werden
weer veel goede uitslagen gereden. Hoogtepunt was Anouk Rijff die Nederlands kampioen werd bij
de meisjes van 13 jaar. Bij onze jaarlijkse Dommelen wegwedstrijd mochten we maar liefst 350
deelnemers verwelkomen en bij de jeugdtijdrit verschenen 130 deelnemers. De tijdrit ging voor de
eerste keer voor een deel over de openbare weg. Het levert wel extra organisatie op, maar het
resultaat is zeker leuk voor de jeugd. Het seizoen werd verrassend afgesloten tijdens de laatste
training, want Maarten den Bakker en Piet Rooijakkers, beiden bekende profwielrenners kwamen

een keer mee trainen. Piet en Maarten hadden voor iedereen even tijd, er werden handtekeningen
uitgedeeld, Piet gaf training in stuurtechniek en Maarten fietste met alle groepjes even mee.
Na een rustperiode van 4 weken wordt op het grasveld binnen het wegparcours een uitdagend
veldparcours gebouwd door trainers en andere vrijwilligers. Ook in de wintermaanden kan er dus
getraind worden, zowel op verschillende technieken zoals sturen, snel starten enz…als op conditie.
Steeds meer jeugdleden doen actief mee aan het veldrijden, zowel tijdens de trainingen als tijdens
wedstrijden, zo ook tijdens onze eigen Pietencross. Bij onze jaarlijkse cross verschenen meer dan 200
leden.
Onze nieuwe clubgebouw werd dit jaar afgebouwd. Het is heel mooi geworden.
Bij de jaarlijkse veld toertocht kwamen 263 deelnemers naar de omgeving van ’t Verzetje. Ondanks
de sneeuw en de bevroren grond werd het een mooie dag. Bij de omloop der grensstreek waren er
dit jaar 187 deelnemers. De toerafdeling sluit het jaar af met 58 leden.
Vanwege de nieuwbouw aan het nieuwe clubgebouw waren er dit jaar geen clubkampioenschappen.
De website werd dit jaar weer verbeterd en er zijn nu ongeveer 71 bezoekers per dag. Helaas moeten
we op zoek naar een andere webmaster.

2010
Komt binnenkort.

