TWC de Kempen

1978-1987
1978
In Juni geeft Hans Baudoin een receptie vanwege zijn behaalde Nederlandse titel bij
de Nieuwelingen. De vereniging krijgt een nieuwe voorzitter in de persoon van de
heer van Hoof (foto). Het bestuur van TWC de Kempen krijgt een nieuw tenue.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Joop Zoetemelk.
1979
De statuten worden gewijzigd en bekrachtigd door notaris Potters. Opnieuw is Valkenswaard
etappeplaats in de Ronde van Belgisch Limburg. Vanwege de nieuwe burgerlijke wetgeving wordt het
‘profcomité’ een aparte stichting. De algemene commissie wordt hernoemt tot begeleidcommissie.
De eerste jeugdronde van Gastel is een feit in september.
Jo van Seggelen pakt de officieuze wereldtitel bij de veteranen in Oostenrijk. Frank van Bakel wordt
Nederlands militair veldritkampioen.
Op uitnodiging van de Deense wielerclub KCK Herlev wordt met 19 jeugdrenners deelgenomen aan
wedstrijden in Söro. De afstanden die moeten worden afgelegd zijn 3 keer zo lang, dus successen
worden helaas niet geboekt. Bij het landelijk jeugdtoernooi in Eijsden behalen onze jeugdrenners een
1 ste plaats in het verenigingsklassement.
1980
De contributie wordt weer aangepast: leden tot 15 jaar betalen NLG 1,50, leden boven de 16 jaar
NLG 2,50 en alle overige leden NLG 1,25 per maand. Het huishoudelijk reglement wordt aangepast.
In juni wordt de eerste jeugdronde van Riethoven georganiseerd. Bij het landelijk jeugdtoernooi in
Lieshout behalen onze jeugdrenners een 1 ste plaats in het verenigingsklassement.
Op 28 juli neemt Peter Winnen als 2de Kempen lid deel aan de Olympische spelen te Moskou. In
augustus debuteert hij als prof in de grote prijs van Dortmund.
In november wordt de eerste Europese Stella Artois veldrit georganiseerd. Ook wordt Gerard Ras tot
erelid benoemd.
Vanwege een te kleine bestuursbezetting besluit de ledenvergadering het bestuur te laten aftreden.
In een buitengewone ledenvergadering wordt in december een nieuw bestuur gekozen. De heer
Amels wordt de nieuwe voorzitter.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Hennie Kuiper.
1981
De vereniging krijgt een nieuwe voorzitter
in de persoon van de heer Amels. De
contributie inning gaat voortaan met
acceptgirokaarten. In januari wordt samen
met atletiek vereniging Valkenswaard de
eerste Cyclopaton georganiseerd. In maart
is een geschil met het bestuur er de
oorzaak van dat licentiehouder Cor Tuit
bedankt als lid.

Door de familie Toon Aarts wordt een ploegleiderwagen ter beschikking gesteld. De eerste
jeugdronde van Valkenswaard is een feit op 11 april. Jan Peels geeft een receptie i.v.m. zijn
overwinning als Nederlands kampioen bij de junioren.
Peter Winnen neemt als 2 de Kempen renner deel aan de Tour de France en wint daar de etappe naar
Alpe d’Huez. In totaal waren er dit jaar 83 overwinningen.
In augustus kunnen we het 400 ste lid verwelkomen in de persoon van Stan Wijnen. In dezelfde maand
wordt Thieu Maenen officieus wereldkampioen der medici (boven de 35 jaar).
In september wordt de Toerafdeling opgericht. De ereleden Thomas Staals en Gerard Ras schenken
de z.g. Veldstar trofee. Jef van Riet wordt verwelkomt als 4de jeugdtrainer.
In december organiseert de vereniging voor de eerste keer een auto-gezelligheidrit.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Johan van de Velde. Op de jaarlijkse
feestavond werd bijgaande foto genomen.
1982
Twan Verstappen wordt beroepsrenner. De rennersbijeenkomsten vinden voortaan plaats bij café
Lugano. In mei moet op last van de politie de jeugdkampioenschappen, die op de openbare weg
achter het Eurostrand worden verreden, worden gestaakt. De 13 en 14 jarigen rijden daardoor
enkele rondes minder.
Bij het landelijk jeugdtoernooi in Herpen behalen onze jeugdrenners een 2 de plaats in het
verenigingsklassement. In totaal waren er dit jaar
71 overwinningen. Door de toerafdeling wordt de
1ste omloop van de grensstreek georganiseerd.
Jo Jansen behaalt de officieuze wereldtitel voor
veteranen in Oostenrijk. In september is de eerste
amateurronde van Bergeijk een feit. Op 23
november krijgt Martha Everts het erelidmaatschap van de club (op de foto met Leontien
van Moorsel).
De vereniging verneemt van de gemeente dat ze
eindelijk een eigen jeugdparcours zullen krijgen.
Het wachten is nog op toestemming van
Gedeputeerde Staten.
De ledenstand geeft dit jaar 465 aan.
1983
De contributie wordt weer aangepast: leden tot 15 jaar betalen NLG 19,50 per jaar,
leden boven de 16 jaar NLG 33 en alle overige leden NLG 16,50 per maand. Het
huishoudelijk reglement wordt aangepast. De altijd georganiseerde avondzesdaagse
in januari wordt de avondvierdaagse.
Voor het eerst mogen ook recreanten deelnemen aan de clubkampioenschappen.
In totaal waren er dit jaar 68 overwinningen. Door de toerafdeling wordt de 2 de
omloop van de grensstreek georganiseerd.
In mei volgt een bestuurscrisis waarna het gehele bestuur af treedt.
In juli is de eerste jeugdronde van Neerkant een feit. Jan van Kuijk neemt afscheid als trainer en Rien
Kums en Hein Smets worden in zijn plaats aangetrokken.
In november wordt Jaap Amels als erelid van de Kempen bijgeschreven.
De vereniging krijgt een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter in de persoon van de heer van
Uijtregt. De commissies krijgen grotere zelfstandigheid.
In november gaat de Stella Artois veldrit in Nederland als enige meetellen voor de Super Prestige
Veldrijden competitie.
Dit jaar wordt begonnen met de grondwerkzaamheden voor de aanleg van het eigen jeugdparcours.
Het jaar wordt afgesloten met 455 leden.

1984
De contributie wordt verder opgesplitst in de hogere leeftijden. Amateurs gaan
NLG 39 per jaar betalen, junioren NLG 36, nieuwelingen 1 e jaar NLG 24 en 2 de jaars
NLG 33.
De nieuwe clubsponsors worden: R&B glas en Gouden Leeuw fietsen.
In februari geeft Frank van Bakel een receptie i.v.m. zijn behaalde nationale titel
veldrijden en zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap veldrijden.
Op 23 mei wordt tijdens de jeugdclubkampioenschappen het nieuwe
jeugdparcours officieel geopend, dit dankzij de inspanningen van vele leden en een
flinke financiële bijdrage van Stichting Wielerevenementen Valkenswaard. Eindelijk komt er een
einde aan de trainingen op de openbare weg.
Op 13 juni wordt de clubcompetitie gestaakt door ingrijpen van de politie (de reden vinden we helaas
niet terug in het archief).
Hans Daams neemt als 3 de Kempen lid deel aan de Olympische spelen in Los Angeles, daarna wordt
hij in november prof. In totaal waren er dit jaar 56 overwinningen.
In november wordt ook de eerste jeugdveldrit van Valkenswaard georganiseerd.
In dezelfde maand worden Jan van Kuijk en Jan Hoevenaars (foto) benoemd tot
leden van verdienste van de Kempen en wordt een jubileumcommissie
opgericht. Door de toerafdeling wordt de 3 de omloop van de grensstreek
georganiseerd, er doen ruim 500 deelnemers mee.
Op 18 december volgt de eerste veldrit voor recreanten.
De vereniging krijgt een nieuwe voorzitter in de persoon van de heer Ras. Het
jaar wordt afgesloten met 476 leden waar onder 111 renners licentiehouders.
1985
John van Asten en Jannes Slendebroek wagen de overstap naar de beroepsrenners. In februari geeft
Richard Jansen een receptie i.v.m. zijn behaalde nationale titel veldrijden bij de nieuwelingen. In juni
volgt een receptie door Huub Burgmans voor zijn 1 e plaats in het Nederlands kampioenschap op de
weg voor nieuwelingen. In augustus en oktober worden Johnny Bogers en Frank van Bakel prof. Wim
Daams wordt Nederlands kampioen militair veldrijden. Jaap Amels wordt door de K.N.W.U
onderscheiden met het Zilveren Wiel vanwege zijn grote verdiensten voor de wielersport.
Piet Verhoeven neemt afscheid als jeugdleider na 12 jaar. Twee nieuwe jeugdleiders dienen zich aan;
Wim Daams en Dave Das. Er zijn nu 5 renners professional: Peter Winnen, John van Asten, Jannes
Slendebroek, Hans Daams en John Bogers.
In totaal waren er dit jaar 61 overwinningen. Door de toerafdeling wordt de 4 de omloop van de
grensstreek georganiseerd, er doen weer ruim 500 deelnemers mee.
Het jaar wordt afgesloten met 473 leden.
1986
Gouden Leeuw-Swallow wordt de nieuwe clubsponsor van de Kempen. In mei behaalt de Kempen de
nationale titel voor gesponsorde wielerclub. Op 11 mei is de eerste (en enige) jeugdronde van Asten,
daarna is ook de eerste (en enige) amateur ronde van Asten in juni. Jelle Vrijsen wordt nationaal
kampioen bij de studenten.
In oktober organiseert de Kempen samen met wielervrienden Asten de eerste Brabantse
koppeltijdrit. In totaal waren er dit jaar 48 overwinningen. Door de toerafdeling wordt de 5 de omloop
van de grensstreek georganiseerd. Ook werd alweer de 3 de jeugdveldrit georganiseerd.
Op voorstel van onze jeugdleider Jef van Riet wordt de nieuwe K.N.W.U categorie indeling een feit.
We spreken nu niet meer over geboortejaren maar over categorieën van 1-7. Hein Smets stopt als
jeugdleider, hij wordt opgevolgd door Wim Jansen.
Het jaar wordt afgesloten met 486 leden. Ook dit jaar zijn er 5 renners professional: Peter Winnen,
John van Asten, Jannes Slendebroek, Hans Daams en John Bogers.

De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Steven Rooks.
1987
In juli neemt John Bogers als 3 de Kempen rijder deel aan de Tour de France. In dit jaar viert de
Kempen haar 40 jarig jubileum met een feestavond, een reünie, een mooi boek, en een receptie. De
wethouder van Valkenswaard geeft bovendien toestemming om een permanent trainingsparcours te
gaan bouwen bij het Eurocircuit (zie foto voor eerste ontwerp).
Om het jubileumjaar goed te vieren werden
de eerste drie plaatsen in de amateur Ronde
van Valkenswaard bezet door Kempen
renners: Wim Daams, Jan Burgmans en Jannes
Slendebroek.
Na twee jaar onderbreking kan dit jaar weer
de clubcompetitie starten, mede door steun
van de gemeente Maarheeze. Door de
toerafdeling wordt de 6 de omloop van de
grensstreek georganiseerd met ruim 400
deelnemers. Dit jaar werd een Cyclopaton
georganiseerd, maar dat was niet zo’n succes
vanwege het geringe aantal deelnemers.
Winnaar werd het team Richard Jansen/Paul
Aartsen. Ook werd alweer de 15de avondvierdaagse op rollen georganiseerd.
In totaal waren er dit jaar 82 overwinningen, waarbij het record van 1981 (83) bijna werd
geëvenaard.
Het jaar wordt afgesloten met 476 leden, de toerclub heeft circa 100 leden. 8 amateurs verlieten de
vereniging om voor een andere club te gaan fietsen.
De winnaar van de prof Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Adrie van de Poel.

