TWC de Kempen

1988-1997
1988
Dit jaar kwam er een nieuw bestuur waarvan de heer A. Simonis voorzitter werd. De nog altijd
georganiseerde avond vierdaagse op rollen kende dit jaar maar liefst 16 heren en 4 dames ploegen.
Frank van Rooy wordt in Frankrijk wereldkampioen bij de medici.
In totaal waren er dit jaar 31 overwinningen. Door de toerafdeling wordt de 7 de omloop van de
grensstreek georganiseerd met ruim 600 deelnemers.
Het jaar wordt afgesloten met 436 leden.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Jean-Paul van Poppel.
1989
Dit jaar dient een nieuwe clubsponsor zich aan in de persoon van de heer Verwinp (Gouden Leeuw
fietsen/ Swallow tweewielerbanden), voor een looptijd van 3 jaar. De avondvierdaagse kende minder
deelnemers en was niet zo succesvol.
Hans Daams werd algemeen winnaar in de ronde van de 2 Amerika’s. Bij de clubkampioenschappen
is er voor het eerst een wedstrijd voor dames, Wendy Cuypers neemt de prijs mee naar huis.
Door de toerafdeling wordt de 8 de omloop van de grensstreek georganiseerd met ruim 500
deelnemers. De jeugdafdeling organiseerde de wielerwedstrijden bij de Provinciale jeugd Olympische
dag. Dit jaar nam een junioren ploeg deel aan een wedstrijd in het nog door het IJzeren gordijn
afgesloten Tsjecho-Slowakije.
John van Asten, Peter Geven en Wil Reijnders zijn geslaagd voor de cursus jeugdleider. Vanwege
gezondheidsredenen stopt Hans Daams met zijn prof carrière.
In totaal waren er dit jaar 48 overwinningen.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Gert-Jan Theunisse.
1990
De avondvierdaagse kende weer wat meer deelnemers. Door de toerafdeling wordt de 9 de omloop
van de grensstreek georganiseerd met ruim 700 deelnemers. Dit jaar was er voor het eerst een
gezinstocht.
Voor het eerste dit jaar bestaat het jeugd clubkampioenschap
uit 2 onderdelen: tijdrit en wegwedstrijd. Ook werd de 9de
veldrit voor de jeugd georganiseerd. In 2 categorieën kon de
jeugd winnen.
Peter Winnen wordt Nederlands kampioen op de weg bij de
professionals (foto). Hiermee schrijft hij Kempen historie. In
december biedt TWC de Kempen hem een receptie aan om
zijn titel te vieren. Frank van Bakel wordt bovendien
Nederlands kampioen ATB.
Henk Slegers wordt aangenomen als nieuwe voorzitter. Eerst als ‘ad-interim” omdat de vorige
voorzitter al een tijdje niet meer present was, maar vanaf 1991 definitief.
In totaal waren er dit jaar 20 overwinningen. We sluiten het jaar af met 457 leden.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Johan Museeuw.

1991
Dit is het eerste jaar dat het jaarverslag is uitgeprint in plaats van handgeschreven. De computers
doen hun intrede! Door de toerafdeling wordt de 10de omloop van de grensstreek georganiseerd met
390 deelnemers. De 4-daagse op rollen werd door ons eigen Kempen lid Patrich Kremers gewonnen.
Dit jaar werden de clubkampioenschappen voor de eerste keer samen gevierd met TWC Tempo uit
Veldhoven. In April was er een feestavond om het 10 jarig bestaan van de toerafdeling te vieren.
De jeugdafdeling organiseerde de wielerwedstrijden bij de Provinciale jeugd Olympische dag.
Tijdens de jeugdtoer Buitenlust (6 dagen) behaalde Alain van Katwijk in categorie 4 de overwinning.
Omdat de stichting wielerevenementen Valkenswaard het profwielrengala niet meer wilde
organiseren heeft TWC de Kempen dit jaar zelf gedaan. Het was een redelijk succes ondanks de korte
voorbereidingstijd.
De winnaar van de Ronde van Valkenswaard is dit jaar: Steven Rooks.
1992
Het sponsor contract met Gouden Leeuw fietsen/ Swallow tweewielerbanden wordt met nog eens
drie jaar verlengd. Dit wordt bekend gemaakt in clublokaal Lavrijssen. De plannen om een eigen
clubparcours aan te leggen aan de Mgr Smetsstraat krijgen steeds meer vorm. Eén van de prof
renners van TWC de Kempen, Rober van de Vin, krijgt een contract bij de Panasonic ploeg.
Door de toerafdeling wordt de 11de omloop van de grensstreek georganiseerd. Ook wordt er voor de
eerste keer een veldtoertocht georganiseerd met 178 deelnemers.
Op 2 februari start jeugdtrainer Rien Kums weer met de training, voorlopig gaat het er rustig aan toe
want vanaf 16 maart begint het echte werk
op ons trainingsparcours. Als team building
activiteit werden de A amateurs getrakteerd
op een boottocht door de Biesbosch.
In een buitengewone ledenvergadering
wordt besloten dat de vereniging gaat
investeren in een clubgebouw naast ons
nieuwe parcours. Dit jaar wordt ook al weer
de 12 de jeugdronde van Valkenswaard
georganiseerd. Bijgaande foto: de jeugd in
1992.
De clubcompetitie wedstrijden vinden dit
jaar plaats op onze eigen baan.
Bij jet jeugd wielerfestijn op 13 juni behaalde Niels Haverbeke in categorie 4 , Roy Sentjes in 5 en
Geert Haverbeke in 6, de overwinning. Op dezelfde dag werd ook het nationaal kampioenschap voor
de jeugd verreden. Daarbij werd Raymond van Driel kampioen in categorie 2 en Alain van Katwijk in
categorie 6. De nationale kampioenen wordt een gezellige bijeenkomst aangeboden in clublokaal
Lavrijssen.
In juni werd voor de eerste keer de ronde van Riethoven georganiseerd, voor jeugd, nieuwelingen en
amateurs. In juli volgt de 23 ste jeugdronde van Dommelen en later helpt TWC de Kempen nog met de
organisatie van de jeugdronde van Bergeijk. Ook wordt dat jaar nog de jeugdronde van Gastel en de
18 de ronde van Westerhoven georganiseerd.
Peter Winnen is gestopt met wielrennen en ontvangt tijdens de jaarlijkse feestavond een ingelijste
foto die was genomen tijdens de receptie na het behalen van zijn NL kampioenschap in 1990.
De werkzaamheden aan het eigen parcours en het clubgebouw zijn dit jaar vol ingezet en de gehele
vereniging heeft geholpen. Er is met man en macht gewerkt om het gebouw voor 12 december (de
opening) klaar te krijgen. Het resultaat mag er zijn! De burgemeester van Valkenswaard, de heer
Tops, opende het gebouw.
Ledenoverzicht aan het eind van het jaar: 2 profs (Rober van de Vin en ?), 16 A-Amateurs, 8 BAmateurs, 2 dames, 4 Junioren, 6 nieuwelingen, 2 cat 1, 2 cat 2, 1 cat 3, 9 cat 4, 7 cat 5, 7 cat 6 en 2

categorie 7 jeugdleden, 86 toerders, 2 veteranen, 5 ereleden, 3 leden van verdienste, 12 lidadverteerders, 201 gewone leden, 14 65+ leden. Totaal 393 leden.
1993
Een beheerscommissie is geïnstalleerd die alles
omtrent ons nieuwe gebouw en parcours gaat
beheren. Op de foto, de opening van het gebouw. In
januari werd een zeer oude traditie hersteld: er werd
een busreis ondernomen naar de 6 daagse van
Antwerpen.
Aan de avondvierdaagse op rollen werd ook
deelgenomen door onze zusterverenigingen TWC
Tempo, het snelle wiel en Wilhelmina.
Ook dit jaar volgt er een teambuilding dag in de vorm van een boottocht, ditmaal voor de junioren en
nieuwelingen. Door de toerafdeling wordt de 12de omloop van de grensstreek georganiseerd, met dit
keer 672 deelnemers. Ook was er weer een gezinstocht.
Lid van verdienste Jan Hoevenaars ontvangt van de gemeente Valkenswaard de sportpenning
vanwege zijn verdiensten voor de club. De uitreiking was een verrassing en omdat Jan op dat
moment bij het parcours aan het werk was, hadden we de grootste moeite om hem met een goed
excuus naar huis te sturen om een net pak aan te trekken.
In juni organiseert European Logistics Services van Philips hun bedrijfssportdag op ons terrein. En
met succes en voor herhaling vatbaar.
Jeugdrenner Roy Sentjes haalt een zilveren medaille op de nationale jeugdkampioenschappen.
Bronzen medailles zijn er voor Raymond van Driel en Mickey van Oss.
De jeugdafdeling organiseerde de wielerwedstrijden bij de Provinciale jeugd Olympische dag
Vorig jaar was er geen profronde van Valkenswaard, maar dit jaar waren we weer van de partij.
Speciaal daarvoor is een nieuwe stichting opgericht: Stichting Valkenswaards Profcriterium. De
stichting is niet aan TWC de Kempen gelieerd, maar is geheel zelfstandig. Er was gratis entree maar
de weersomstandigheden waren slecht en dus viel de belangstelling tegen. Winnaar van de
dernykoers werd John van den Akker.
Kempen rijder Jeroen van Happen krijgt een stage plaats bij de profploeg Griensven-Elro snacks
aangeboden.
De jeugdafdeling organiseert dit jaar ook nog de Ronde van
Gastel (voor jeugd en nieuwelingen) en de jeugdronde van
Westerhoven. In oktober wordt er een dropping
georganiseerd, maar de opkomst van 33 personen viel tegen.
Dit jaar was er weer een veldtoertocht. Ruim 300 renners
namen deel. Ook de jeugdafdeling organiseerde weer een
jeugdveldrit op eigen parcours, in zeer slechte
weersgesteldheid. In december organiseert de vereniging
alweer voor de 12 de keer een auto-gezelligheidrit. Op
bijgaande foto de ploegleidersauto rond 1992-94.
1994
Deze winter organiseert de toerafdeling een cyclus van 3 veld-toertochten in samenwerking met
TWC de Harmonie. De derde veldrit trekt maar liefst 569 deelnemers.
Begin januari was er de traditionele nieuwjaarsreceptie en op 6 januari vertrok er weer een bus naar
de 6 daagse van Antwerpen. Op 15 januari beginnen weer de trainingen voor de nieuwelingen en de
junioren. In februari organiseert de club een thema avond met als onderwerp “de begeleiding van
wielrenners’. Een panel van oud renners, prof ploeg verzorgers en de club arts zit de zeer geslaagde
bijeenkomst voor.

Ook dit jaar was er weer de team building boottocht voor de nieuwelingen en junioren. Door de
toerafdeling wordt de 13de omloop van de grensstreek georganiseerd. In mei vind de 14 de jeugdronde
van Valkenswaard plaats. Ook was er weer de Jeugdronde van Dommelen, het was ook het jubileum
want het was de 25 ste keer dat Jan Hoevenaars deze ronde organiseerde.
Dit jaar werd voor de tweede maal een profwedstrijd achter derny’s georganiseerd. Ook nu weer was
de toegang gratis. Opnieuw waren de weersomstandigheden slecht en dus viel de belangstelling
tegen. Winnaar van de dernykoers werd Gerrit de Vries.
Ook dit jaar was er weer de bedrijven sportdag van TNT (Philips) op ons terrein. Deze was dit jaar nog
grootser opgezet. Ook wordt er een eenmalige toertocht georganiseerd ivm de herdenking van de
bevrijding (de Corridorrit). Eind september wordt er op ons parcours een vlooienmarkt
georganiseerd, met een goede opkomst.
Onze nieuwe jury wagen, van Thijs Antonis, wordt voor het eerst ingezet bij de laatste wedstrijd van
de club competitie.
Jeugdtrainer John van Hout is geslaagd voor zijn diploma wielertrainer A. In oktober wordt er een
oude traditie in ere hersteld; “de oude knarren koers.” Eveneens in ere hersteld is de Cyclopaton
wedstrijd in oktober (een koppelwedstrijd tussen een atleet en een wielrenner). In november werd
er op en bij ons parkoers voor de eerste keer een landelijk toernooi jeugdveldrijden georganiseerd.
Ook was er weer de veld-toertocht met ruim 600 deelnemers.
Na 9 jaar komt er een einde aan de sponsoring van de Fa. Louis Verwimp. Maar nieuwe sponsors
staan gelukkig al klaar.
1995
TWC de Kempen begroet als nieuwe sponsors Wilvo plaatwerkindustrie en
Profile de fietsenspecialist. De clubkleuren gingen na 48 jaar groen met geel
over naar blauw met wit! Ook werden er sponsors gevonden voor de
ploegleiderwagen en de brandstof.
Dit jaar begon weer met de toer veldtocht waaraan dit keer ruim 400
liefhebbers meededen.
Tijdens een bijzondere ledenvergadering wordt de resultaten van het
onderzoek behandeld dat Albert van Maasakkers en Joop Wils uitvoerden. De
mogelijke verbeterpunten en adviezen worden ter harte genomen.
Ook dit voorjaar was er weer een thema avond, en ruim 150 personen woonde
de bijeenkomst bij. Ook nu was er weer een professioneel panel. De 14 de omloop der grensstreek
vindt plaats in mei.
In mei ook organiseert TWC de Kempen voor de eerste keer een Landelijk Toernooi voor de jeugd.
Ruim 200 jeugdrenners waren present.
Alain van Katwijk behaalt een gouden plak op het onderdeel achtervolging op de baan. Hij behaalt
ook de eerste plaats bij het districtskampioenschap tijdrijden voor Nieuwelingen. In oktober krijgt hij
een receptie aangeboden.
Er wordt een start gemaakt met het oprichten van een ATB-tak binnen de vereniging. Een persbericht
wordt uitgestuurd om de animo te peilen. In oktober volgt een info dag, en werd het ATB parcours
ingereden door de genodigden. Enkele bekende renners als Bart Brentjes waren ook van de partij.
Ook nu werd er aan het eind van het jaar weer een vlooienmarkt gehouden, en dat leverde wederom
een positief saldo op. Kort daarna was er weer een cyclopaton georganiseerd in samenwerking met
A.V.V. In tegenstelling tot andere jaren was er dit
keer geen jeugdfeestavond. Er was nu een feestdag.
Er was een boottocht georganiseerd en daarna was
er nog een gezellig samenzijn in het clubgebouw. In
november werd er weer bij ons parkoers een
landelijk toernooi jeugdveldrijden georganiseerd
met een groot deelnemersveld. Op bijgaande foto
de jeugd in 1995.

Kort daarna was er een veldrit voor crossfiets en ATB, met 710 deelnemers. Het hoogste aantal ooit.
In november volgde, volgens de traditie, een busreis naar de 6 daagse van Gent.
Eind van het jaar wordt een nieuw bestuur gekozen en met frisse energie gaat voorzitter Paul
Jurriëns en zijn team aan de slag.
1996
Het nieuwe bestuur heeft er voor gekozen om het plan van aanpak dat vorig jaar werd opgesteld te
bestuderen en daar mensen bij te plaatsen die het kunnen uitvoeren. Uiteindelijk werd dat gevat in
een beleidsplan wat in de algemene leden vergadering werd goedgekeurd. Zoals altijd bij
veranderingen kunnen niet alle mensen zich daar in vinden en diverse hebben daarom de
verschillende commissies verlaten.
De ATB tak van de vereniging groeide zo hard dat er een stop gezet werd op het aannemen van
nieuwe leden omdat het budget voor kleding was overschreden. Kempenaar Jos Janssen wordt
verkozen tot consul van ons district. Ook dit jaar is er weer een clubcompetitie met 12 wedstrijden.
Ook is er een ATB zomercompetitie met 9 wedstrijden op donderdagavond op het terrein van MSV.
Bij de eerste wedstrijd stonden maar liefst 400! renners aan de start. Bart Brentjes won deze keer
niet!
Alain van Katwijk haalt twee Nederlandse titels op de baan: puntenkoers en achtervolging.
De 15 de omloop van de grensstreek vond plaats onder slechte omstandigheden, maar er waren toch
nog 172 deelnemers. Voor de eerste keer waren de clubkampioenschappen voor alle afdelingen
tegelijk op één dag. Dit jaar was er voor de eerste keer sinds 1962 geen ronde van Valkenswaard, dit
vanwege de slechte financiële situatie van de club.
In september vind de 2 de ATB wedstrijd plaats. Dit keer 367 starters waarvan er 314 de finish halen.
In oktober wordt er weer een cyclopaton georganiseerd, ook was er deze maand weer het bekende
bootreisje van de junioren/nieuwelingen. In november vond er nog een veldtoertocht plaats, dit keer
met 535 deelnemers. Aan het eind van het jaar was er een speciale bijeenkomst waar over voeding
tijdens trainingen werd gesproken, de opkomst was zeer groot. Het jaar wordt afgesloten met 415
leden.
1997
Dit jaar viert TWC de Kempen haar 50 jarig bestaan. Maar ook diende het bestuur in 1997 een
beleidsplan in wat door de algemene ledenvergadering werd aangenomen. Maar binnen een maand
was er genoeg commentaar op het uitgestippelde beleid om het gehele bestuur te doen aftreden.
Dat gebeurde op een verhitte speciale ledenvergadering. Een interim bestuur trad aan gevormd door
Albert v. Maasakkers, Tini Raaymakers, John v. Hout en Jeanne v. Riet. Later dat jaar wordt Tinie
Raaymakers tot nieuwe voorzitter gekozen. Het nieuwe bestuur ging hard aan de slag.
Omdat de amateur selectie is uitgedund konden we daar dit jaar niet veel bijzondere uitslagen
boeken.
Ook dit voorjaar was er weer een veldtoertocht, dit keer met 600 deelnemers. De heer P van Doorn
krijgt de ‘Gouden fiets” van de KNWU.
Er worden dit jaar veel nieuwe jeugdtrainers aangenomen: Hans Daams, Rien en Ron Kums ,Tinie
Raaymakers en Wim v. Oss Erik v.Hooydonk is de nieuwe jeugd begeleider, reserve L.Staals en E.
Caerts. Ook is er weer een jeugd bestuur onder leiding van J.Hoevenaars.
De wedstrijdsport gaat dit jaar voor een trainingsweekend naar Valkenburg. De jeugdronde van
Dommelen vond plaats in april met 100 deelnemers. De 16de Omloop van de grensstreek trekt 400
deelnemers. Op 1 juni vindt de ATB internationale Rabobank topcompetitie om de Amercan Eagel
Trofee plaats. 602 deelnemers in de verschillende categorieën. Ook was er dit jaar weer een TNT
bedrijven toernooi. Eind juni was er een vlooienmarkt t.b.v. de jeugd. Eind augustus was er een
promotie dag op ’t Verzetje, wat goede PR voor TWC opleverde. Enkele dagen later: de tijd werd
even terug gezet op ’t Verzetje. Toon Luybregts had 60 liefhebbers van oude fietsen uit heel Europa
verzameld op “t Verzetje TV8 heeft hiervan televisie opnames gemaakt. Eind september vind de 7 de

jeugdwedstrijd in Dommelen plaats met 109 deelnemers (de 7 de van het seizoen?, niet geheel
duidelijk).
Dit jaar was er wederom geen ronde van Valkenswaard vanwege de financiële risico’s. Op 31 oktober
vindt de grote feestavond voor het 50 jarig jubileum plaats. Tot lid van verdienste werd benoemd
Peter Vossen. Vele verenigingen en leden zijn ons komen feliciteren. De heer Driesen namens de
KNWU hield een mooie toespraak over het oude en nieuwe TWC en bood namens de KNWU een vlag
aan met daarop 50 Jaar. De avond werd voortreffelijk geleid door de speaker Rien van Horik .
Sprekers waren verder G.Ras namens het district en de kersverse voorzitter van de NFTU.
Herinneringen werden op gehaald aan onze oude profrenners en amateurs etc. In november zijn er
nog de veldtoertocht en de jaarlijkse jeugd veldrit. Ook was er een sportkeuring voor alle
licentiehouders, 32 leden hebben zich laten keuren. Het jaar wordt afgesloten met 405 leden.

