TWC de Kempen

1958-1967
1958
Na diverse problemen te hebben overwonnen werd de vereniging weer op poten
gezet door Gerrit Cleven, Harrie van Asten en Thomas van de Dungen (foto). In
een ledenvergadering werd vervolgens een nieuw bestuur gekozen die e.a. weer
nieuw leven moest in blazen. Thomas van de Dungen werd de nieuwe voorzitter.
Omdat alle renners nu waren overgegaan naar de R.K.N.W.B. werd besloten om
onze vereniging aan te sluiten bij deze bond.
1959
De Kempen werd 2de in het zo belangrijke clubkampioenschap van de R.K.N.W.B. Ook werd de Ronde
van Valkenswaard nu onder toezicht van de R.K.N.W.B georganiseerd. Er waren nu 10
licentiehouders. Ook werden er nu indoortrainingen gehouden op de dansvloer van café Lavrijssen.
In de persoon van kapelaan Bakker kwam er dit jaar ook een geestelijk adviseur.
1960
Dit jaar waren er veel successen voor de Kempen renners. Janus van Laarhoven werd eerste in het
Brabants kampioenschap in federatieverband. Licentiehouder Harrie van Asten rijdt de prestatierit
Valkenswaard-Rome-Valkenswaard.
Als tegemoetkoming in de kosten wordt aan de actieve leden een zogenaamde materiaalkaart
verstrekt. De statuten en het huishoudelijk reglement worden herzien.
1961
Dit jaar waren er niet veel successen. Bovendien werd de Ronde van Valkenwaard een financieel
fiasco omdat er die dag een tropische hitte heerste en velen verkoeling zochten in het zwembad. Het
jaar werd afgesloten met 61 leden en een nadelig saldo van NLG 277 (Euro 126).
1962
Dit was het laatste jaar dat we bij de R.K.N.W.B reden. Aan het eind van het jaar werd in de
ledenvergadering de knoop doorgehakt en de stap naar de K.N.W.U. gewaagd, hoewel enkele
renners nog altijd voor de R.K.N.W.B. uitkwamen. De contributie gaat omhoog van NLG 0,25 naar
0,50 per maand (Euro 0,23). Kapelaan Aartsen neemt de functie van geestelijk adviseur over.
1963
De benodigde Koninklijke goedkeuring was nog altijd niet verkregen. Nu werd het
echter anders aangepakt en nog dit zelfde jaar lukte het (op 22 mei), en kon men
zich officieel bij de K.N.W.U. aansluiten. Grote successen waren er dit jaar niet. Het
bekende groen-gele tricot doet zijn intrede. Opnieuw worden de statuten en het
huishoudelijk reglement aangepast. Voor het eerste sinds 1956 wordt er weer een
Ronde van Valkenswaard georganiseerd.
1964
Er waren dit jaar nog altijd 10 licentiehouders. De Ronde van Valkenwaard was dit jaar een groot
succes en vele duizenden omzoomden het parcours. Kempen renner Tinus Markesteijn werd 7de.

Buiten het punten klassement binnen de club (nog altijd elk jaar bijgehouden!)
werd er ook een ‘waarderingsklassement’ ingesteld. Uitbetaling was in de vorm
van race-materiaal. Een soortgelijk klassement houden we ook vandaag de dag
nog bij! En nog altijd zijn er prijsjes in de vorm van fietsspulletjes! Er werd dit jaar
een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van de heer J. Amels (foto).
Kempen leden Jaap Amels en Gerrit Cleven gaan functioneren als jurylid bij de
K.N.W.U. Voor zijn grote verdiensten voor TWC de Kempen wordt Jan Dubach in
het zonnetje gezet.
1965
Het gedaalde ledenaantal steeg van 79 naar 110. Dit zorgde voor een soort ommekeer binnen de
club want er werden ook meteen betere resultaten geboekt. Er zijn nu 17 licentiehouders. Er was nu
ook een nieuwelingenploeg actief. Wedstrijdtricots worden voor NLG 10 (Euro 4,5) beschikbaar
gesteld. De koerspetten worden in bruikleen gegeven. Vanaf nu worden zogenaamde
rennersbijeenkomsten gehouden, meestal bij de renners thuis. De districtskampioenschappen
worden door de Kempen georganiseerd, maar door tegenwerking van de gemeente gebeurt dat in
Oirschot en dus niet in Valkenswaard. Vanaf oktober vinden de indoor trainingen in de gymzaal
plaats.
1966
De club werd alsmaar groter, er zijn nu 30 licentiehouders. Meer mensen zorgt voor meer organisatie
capaciteit. Dit jaar werd de 1 ste ‘Grote Prijs Willem II’ georganiseerd. Een internationale koers voor
beroepsrenners. De winnaar van de eerste uitgave was Henk Nijdam. In totaal sleepten de 30 renners
meer dan 100 prijzen in de wacht. De rennersbijeenkomsten zijn voortaan op maandagavond in café
Van Asten. De entreeprijs van de amateurronde (ronde van Valkenswaard) bedraagt NLG 1,50 (Euro
0,68) inclusief programmaboekje.
1967
In dit jaar boekte de club nog meer progressie. De Kempen renners deden mee in 75 wedstrijden en
er werden 192 prijzen gewonnen. Er waren nu ook 2 jeugdrenners, hoewel er nog geen speciale
afdeling voor was. Hennie Sentjes was de beste jeugdrenner met 19 overwinningen, maar ook Piet
van Dijsseldonk stond zijn mannetje. Jeugdwielrennen stond nog in de kinderschoenen, ook bij de
K.N.W.U. Bij de wedstrijden waren er steeds maar een beperkt aantal deelnemers.
De 2 de G.P Willem II was een enorm succes waar ruim 20.000 toeschouwers op afkwamen. Er was
gratis entree en TWC de Kempen stond volop in de belangstelling van radio en TV. Tourwinnaar
Roger Pingeon reed ook mee.
De contributie gaat omhoog naar NLG 1 (0,45 Euro) per maand. De Kempen organiseert in Juni ook
de amateurronde van Weert. Op 24 december organiseert de Kempen voor het eerst een cyclo-cross
op de Schaapsloop. En op 31 december bereikt de club een mijlpaal met 150 leden.

