TWC de Kempen

1947-1957
16 juli 1947 Het begin.
Tijdens de tweede wereldoorlog stond het wielrennen op een laag pitje. Er werden bijna geen
wedstrijden georganiseerd en veel renners moesten afhaken omdat materiaal schaars en duur was.
Na 1945 moest ook de wielersport zich uit het dal van de oorlogsjaren werken. Het benodigde
materiaal was aanvankelijk nog schaars maar het aantal wedstrijden nam jaarlijks flink toe. Ook in
Valkenswaard bloeide de wielersport op en men kreeg in Jo Prins een echte plaatselijke vedette met
zelfs een eigen supportersclub. Deze supportersclub, die Jo vergezelde naar vele wedstrijden, was de
directe aanleiding tot de oprichting van een wielerclub. Tijdens een busreis naar Valkenburg, waar Jo
in 1946 deelnam aan het Nederlands kampioenschap, werd het plan opgevat een Valkenswaardse
wielerclub op te richten. Gerrit van Gerwen, Lau van Gerwen, Sjang Jansen en Paul van de Dungen
die deze reis meemaakten, zouden later samen met Jan Dubach en Jan van de Boom ook het eerste
bestuur vormen. De voorbereidende vergaderingen werden bij het genoemde zestal thuis gehouden,
totdat men in 1947 in Hotel Riche op de Markt in Valkenswaard een geschikt clubhuis vond (zie foto).
Daar werd op 16 juli 1947 de oprichtingsvergadering gehouden, waar de 23 aanwezige ‘leden’ de
chauffeur van de supportersbus ook het roer van
de vereniging in handen gaven door hem te kiezen
als voorzitter (Paul van de Dungen, zie foto). De
Rooms Katholieke Toer- en Wielerclub ‘de
Kempen’ was geboren.
Vier weken na de oprichting werd de eerste
‘ronde van Valkenswaard’ georganiseerd. Ter
gelegenheid daarvan sprak de toenmalige
burgemeester van Valkenswaard, de heer van
Hellenberg, de volgende woorden:
“ Bij deze wielerwedstrijd, die in Valkenswaard
verreden wordt, wil ik niet achterblijven met de
beste wensen te uiten
aan de wielerclub De
Kempen, die reeds vier weken na haar oprichting zo’n grote wedstrijd weet
te organiseren. Dit is wel een bewijs, dat er in de club initiatief en activiteit
zit, zoals in alle clubs in Valkenswaard het geval is. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat ‘de Kempen’ een schone toekomst tegemoet gaat. Deze
wedstrijd is te beschouwen als het startschot van de club. Dat ge spoedig de
eerste plaats moogt innemen is mijn wens!”
Hadden ze toen geweten dat de vereniging bijna 65 jaar later nog altijd heel
actief zou zijn, zouden ze vast blij verrast zijn geweest.
De eerste Ronde van Valkenwaard, en dus ook de allereerste ‘Kempen’ wedstrijd, werd geworden
door de heer Geboers uit Lommel. De eerste echte renners die lid werden van de club waren Frans
van Sambeek, Jo Prins, Jef van Laarhoven, G. Antonis en M. van Lieshout.
De eerste trainingsritten vetrokken vanaf ‘de bunker’, Valkenswaard, vanaf oktober.

1948
Buiten de ronde van Valkenwaard werd dit jaar ook de ‘Omloop van de Kempen’ georganiseerd. Nog
4 andere renners werden lid van de club. Er werd voor de eerste keer deelgenomen aan de
clubkampioenschappen (waar meerder clubs uit Nederland streden om de eer van de beste club).
Op 10 juni is er de eerste officiële ledenvergadering en wordt Nand van Meensel aangesteld als bode
voor het ophalen van de contributie (NLG 0,50 (Euro 0,23) per maand).
Enkele leden mogen geen lid worden van de club omdat ze niet uit Valkenwaard afkomstig zijn!
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Wout Wagtmans.
1949
Ook in dit jaar werden beide wedstrijden georganiseerd. Op de ledenvergadering wordt besloten dat
ook leden van buiten Valkenswaard lid mogen worden. Dit jaar wordt er een bus-uitje georganiseerd
voor het gehele Kempen corps naar….Weert!
1950
Dit jaar waren en 2 rondes van Valkenswaard: de 4 de ronde van Valkenswaard en de 1 ste Kermisronde
van Valkenwaard. Het aantal renners (licentiehouders) is gestegen naar 14. Er was dit jaar geen
Omloop van de Kempen. De contributie wordt verlaagd van 0,50 naar 0,25 NLG (0,11 Euro/maand).
1951
In dit jaar werd besloten om als clubtrui een witte trui met rode band aan
te nemen. De club was nog altijd niet aangesloten bij de (K.) N.W.U.
omdat daar een Koninklijke goedkeuring voor nodig was. En daar was nog
altijd het wachten op. Frans van Sambeek wordt beroepsrenner en was
daarmee de eerste van TWC de Kempen.
Op 22 december wordt er een busreis naar het sportpaleis in Antwerpen
georganiseerd waar Jules Maenen en Ad Piketh aan de koppelkoers
meedoen.
1952
In dit jaar werden de Olympische Spelen gehouden en de Kempen renner Jules
Maenen (foto) nam deel aan de wegwedstrijd (9 de plaats) en op het onderdeel
ploegenachtervolging. Later werd hij echter gediskwalificeerd omdat hij ‘drank had
ingenomen’. Maar Jules boekte dat jaar nog veel andere successen. De 6 de Ronde
van Valkenwaard werd afgelast en uitgesteld tot mei vanwege het slechte weer.
Jules Maenen wordt dit jaar, als 2 de TWC de Kempen renner, professional.
Dit jaar was C. Waterschoot de voorzitter van de club. Maar vanaf volgend jaar
neemt Paul van de Dungen het weer over.
1953
Dit keer werd weer de Omloop van de Kempen georganiseerd. Dat was ook de laatste keer, want
daarna werd de organisatie overgenomen door TWC Tempo uit Veldhoven. Er waren nu 19
licentierenners, waaronder 2 profs; Jules Maenen en Frans van Sambeek.
Er worden nieuwe huishoudelijke reglementen
goedgekeurd.
1954
Dit jaar was een hoogtepunt in de geschiedenis van de
Kempen omdat Jules Maenen deelnam aan de Tour de
France. Hij haalde helaas niet de wedstrijd omdat hij op
achterstand binnenkwam in de rit naar Bayonne daar

hij op ploegmakkers moest wachten. Beide Kempen profs boekten dit jaar goede resultaten.
In dit jaar finishte ook de Ronde van Nederland in Valkenswaard. Ook werd er van clubhuis
veranderd. Het nieuwe clubhuis werd nu café Jan Lavrijssen, aan de Karel Mollenstraat (foto). Dat
waren nog eens tijden!
De door de secretaris Siem van de Burg gemaakte voorzittershamer wordt in gebruik genomen.
1955
Ook dit jaar was Valkenswaard finish plaats in de
Ronde van Nederland en onze eigen prof Jules
Maenen werd tweede! Hij deed dit jaar ook mee aan
de Ronde van Italië.
Er werd Koninklijke goedkeuring toegezegd door de
officier van Justitie (nodig om officieel lid te kunnen
worden van de K.N.W.U. Maar schijnbaar werd dit
uiteindelijk toch niet verkregen (kwam pas in 1963).
Daarna viel de vereniging uit elkaar. Diverse leden en
licentiehouders verlieten de club; er waren nog maar
11 licentiehouders over en ook het algemene leden tal was gezakt naar 102. Clubkampioen bij de
amateurs was dit jaar Gerrit Cleven (foto), hij zou nog heel lang bij de club blijven.
1956
Van het jaar 1956 bestaan geen notulen of andere documenten. De vereniging was niet erg actief,
maar er werden wel resultaten geboekt door met name Jules Maenen.
1957
Ook van dit jaar is weinig bewaard gebleven, er kwam geen enkel initiatief meer uit de vereniging.
Enkele renners kwamen uit in de R.K.N.W.B (andere wielerbond) en niet meer voor de K.N.WU. Dit
was ook het laatste jaar dat Jules Maenen actief de sport beoefende. Tussen 1957 en 1962 was er
ook geen Ronde van Valkenswaard.

