TWC de Kempen

1968-1977
1968
Het jaar dat Jan Janssen de toer won was ook voor de Kempen succesvol. Jan Janssen stond ook aan
de start van de G.P dit jaar en opnieuw 20.000 toeschouwers waren present. Er waren nu 41
licentiehouders en die sleepten 400 prijzen en 34 overwinningen binnen. Onze amateurploeg werd
dit jaar 25 ste bij de clubkampioenschappen (van de 60 deelnemers). Voor het eerst krijgt de Kempen
een jeugdleider: Evert Daams (de vader van Hans en Wim Daams).
1969
Enkele van de 41 licentiehouders namen voor het eerst deel aan buitenlandse wedstrijden. Er
werden 337 prijzen gehaald, waarvan 17 overwinningen. De Kempen organiseert voor het eerst een
jeugdronde, maar niet in Valkenswaard: in Oirschot!
In november wordt een Kempen reorganisatieplan ontworpen en goedgekeurd.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Joop Zoetemelk.
1970
De Kempen renners namen deel aan wedstrijden in Italië, Polen, Duitsland, Engeland, Frankrijk,
België en Luxemburg. Er werden 21 overwinningen behaald door 33 licentiehouders. Bij de 8 jarigen
geven Hans Daams en Hans Baudoin de toon aan. Johnny
van Asten domineert bij de 9 jarigen. Op de foto van links
naar rechts: Peter Wolfs, Hans Baudoin, Johnny van Asten
en Hans Daams.
Dit jaar verschijnt voor het eerst ons clubblad ´naar de top´.
Het verschijnt nu nog altijd! Er kwam ook een clubvlag,
geschonken door café Jan van Asten. Die werd uitgehangen
na successen en bij alle georganiseerde wedstrijden. Aan
de hand van het reorganisatieplan wordt een eerste
commissie gevormd: de wedstrijdselectiecommissie. Op 23
mei organiseert de club de eerste jeugdronde van Budel, en kort daarna de eerste van Dommelen op
20 juni (en die bestaat nog altijd!). De contributie wordt weer aangepast: leden tot 15 jaar betalen
NLG 1, leden boven de 16 jaar NLG 1,50 en alle overige leden NLG 0,75 per maand.
In augustus wordt de feestcommissie opgericht. Dit jaar wordt het voorzitterschap overgenomen
door de heer Thomas Staals.
1971
Er was dit jaar een record van 62 licentiehouders. Er werden 360 prijzen gereden, waaronder 34
overwinningen. Van deze 34 werden er 6 door aspirant Henri Lempens behaald en 17 door de
jeugdafdeling.
Er werden dit jaar maar liefst 5 amateurrondes georganiseerd: die van Weert, Budel, Neerkant,
Leende en Valkenswaard. Ook was er natuurlijk weer de G.P. En alsof het nog niet genoeg was
werden er ook 4 jeugdronden georganiseerd (waarschijnlijk ook wel weer die van Dommelen, maar
dat is niet zeker).
Er zijn dit jaar bijna 300 leden. De K.N.W.U. stelt het verplicht dat clubrenners in het shirt van hun
club aan de start verschijnen.

In april van dit jaar volgt de oprichting van de jeugdafdeling, die nu nog altijd, na veertig jaar, bestaat.
Jo Jansen wordt gediplomeerd jeugdleider. Een jeugdcommissie wordt gevormd door Graad Wolfs,
Chris van Mierlo en Jo Jansen. Bij de districtskampioenschappen voor de jeugd behaalt de club de 2 de
plaats.
In juni wordt de eerste jeugdronde van Soerendonk georganiseerd en in juli de eerste amateurronde
van Neerkant.
1972
De Kempen bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met een receptie
en feestavond. Ook verschijnt er een boekwerk en een speciaal
bord (zie foto). Ook in de kerk wordt er een speciale mis
opgedragen. Van het door de leden bijeengebrachte geld (als
jubileumgeschenk) wordt er een geluidsinstallatie aangeschaft
wat we kunnen gebruiken voor de georganiseerde wedstrijden.
Enkele leden die vanaf het begin al lid zijn worden gehuldigd (Jan
Dubach, Frans van Sambeek, Wim Adams, Jo Antonis, Gerrit van
Gerven).
Brouwerij Stella Artois wordt bereid gevonden om als sponsor op
te treden voor de 8 amateurs.
Pater Vekemans treedt aan als nieuwe geestelijke adviseur. Het jaar wordt afgesloten met 281 leden
en 4 donateurs.
Nieuwe mensen treden toe tot de jeugdcommissie en Jan van Kuijk wordt ook jeugdleider. Er worden
27 overwinningen bij de jeugd geboekt.
1973
De Kempen heeft dit jaar de leiding van K.N.W.U. district nummer III. In februari van dit jaar
organiseert de Kempen de eerste avondzesdaagse op hometrainers (foto). Dit jaar organiseert de
Kempen de districtkampioenschappen samen met Pijnenburg. Een Kempen renner debuteert als prof
renner: Theo van Loo.
Jo Jansen stopt als jeugdleider en Piet Verhoeven
vult zijn plaats op. Samen met Jan van Kuijk zal
hij jarenlang een hechte basis vormen en
jeugdopleiding vormgeven. Er zijn nu 15
jeugdleden. De meeste nemen deel aan de
jeugdtour Buitenlust in Griendtsveen (de Tour de
France voor jeugdrenners). Hans Daams behaalt
in deze wielerweek de 1ste plaats bij de 11
jarigen.
De contributie wordt weer aangepast: leden tot
15 jaar betalen NLG 1,25, leden boven de 16 jaar NLG 2,00 en alle overige leden NLG 1,00 per
maand.
In november komen 13 nieuwe leden de club versterken, waaronder Peter Winnen.
1974
K.N.W.U. stelt nieuwe categorieën in, ook voor de jeugd. Dat betekend dat de 14 jarigen worden
ingedeeld bij de jeugd.
De Kempen organiseert de Nederlandse kampioenschappen veldrijden op de Schaapsloop.
In de firma Eikemans-Nobra wordt een nieuwe clubsponsor gevonden (vanaf 1975). In September
organiseert de club de eerste jeugdronde van Leende. In oktober verwelkomen we een eerste
´gastlid`: namelijk de heer Ian Murray uit Engeland. Inclusief de jeugdafdeling heeft de club nu 78
licentiehouders.

De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Gerrie Knetemann.
1975
Door bepalingen van de Belgische wielerbond mogen onze Belgische jeugdleden niet meer aan
Nederlandse wedstrijden meedoen. Een derde jeugdleider, Paul van Erp, komt de club versterken. Bij
de jeugdtour Buitenlust haalt Dave Das de gele trui bij de 10 jarigen.
In februari wordt bij een vergadering in Hotel Du Commerce de ‘club competitie’ opgericht. De
nieuwe clubkleding wordt in maart uitgereikt aan amateurs en junioren. De wekelijkse
rennersbijeenkomsten worden verplaatst naar de Diejan-Bar.
In mei komt de 3 e etappe van Ronde van Belgisch Limburg aan in Valkenswaard.
In september vindt de eerste jeugdronde van Westerhoven plaats. In November wordt de z.g.
profrondecommissie geformeerd in Zaal Apollo.
1976
In augustus vind het eerste Stella Artois profcriterium plaats in het uitgaanscentrum van
Valkenswaard.
In november wordt het bestuur van 7 naar 5 personen teruggebracht. Tijdens de jaarvergadering
krijgt Thomas Staals bloemen aangeboden voor het werk wat hij verzet heeft in de afgelopen jaren.
De gever wenst echter onbekend te blijven. In december begroet de Kempen het 300 ste lid.
Bij de jeugd worden de afstanden voor de verschillende categorieën gewijzigd. Ook mogen bidon,
pomp en bidonhouder niet meer op de fiets zitten. Het totale aanbod van jeugdwedstrijden bedraagt
dit jaar 22 wegwedstrijden, 3 toernooien en 1 veldrit. Bij het landelijk jeugdtoernooi in Erp behalen
onze jeugdrenners een 2 de plaats in het verenigingsklassement.
1977
Eikemans-Nobra stopt met sponsoring. De heer Peter Jansen wordt clubarts van
de Kempen. De vroegere wedstrijdcommissie gaat volgens een andere formule
werken en wordt de z.g. algemene commissie.
John van Asten wordt Nederlands kampioen bij de nieuwelingen (foto). Cor
Tuit behaalt een belangrijke klassieke overwinning in de Omloop van het
Zuiden. In oktober worden leden die 25 jaar of langer lid zijn gehuldigd. Thomas
Staals wordt benoemd tot erelid van de Kempen.
Bij het landelijk jeugdtoernooi in Gennep behalen onze jeugdrenners een 2 de
plaats in het verenigingsklassement.

