TWC de Kempen

1998-2007
1998
De toerders gaan dit jaar het hele jaar door met toertochten te organiseren. De
eerste vond plaats in januari en trok een record aantal van 1110 deelnemers.
Nieuwe contracten worden getekend met de sponsors WILVO, Harrie Kolen
tegels en sanitair en Café Jonkers.
Begin van het jaar gaat de 12-delige clubcompetitie weer van start en vind de
dommelen jeugdwedstrijd weer plaats, met 100 deelnemers. De 17 de Omloop
van de Grensstreek was dit jaar ook weer een feit. En op 24 mei was er dan
eindelijk weer de ronde van Valkenswaard, dit keer met een klein financieel
positief resultaat. In augustus was er een MTB wedstrijd op het parcours met
136 deelnemers in de sportklasse en 111 in de expert klasse. Daarnaast
organiseerde de toerafdeling een tandemtocht.
In oktober vond er een sponsoravond plaats waarbij diverse sprekers aanwezig waren, o.a. Peter
Winnen. In november is er weer de jaarlijkse jeugd veldrit en de veldtoertocht. We sluiten het jaar af
met 377 leden.
1999
Dit jaar organiseerde de toerclub weer een veldrit (1000! Deelnemers) aan het begin van het jaar, en
één aan het eind (800 deelnemers). En voor de eerste keer sinds lange tijd was er weer een toer
afdeling clubkampioenschap. Er ontstaan dit jaar wat problemen met de MTB afdeling omdat die niet
allemaal in de clubkleding willen fietsen. Ook is er een agendapunt op de algemene ledenvergadering
aangaande de levensvatbaarheid van de MTB afdeling.
Er wordt dit jaar navraag gedaan wat groot onderhoud aan het verzetje zal kosten. De jeugdronde
van Dommelen heeft dit jaar als start/finish de Bergstraat, ter hoogte van de voormalige bakker van
Dommelen. Er worden 175 programma boekjes gedrukt. De jeugddag van dit jaar vindt plaats in
Vaals, met een barbecue op het drielandenpunt. Ook is er aan het eind van het jaar weer een veldrit
(150 deelnemers) en de jaarlijkse jeugdfeestavond. De Ronde van Valkenswaard werd dit jaar door
onze eigen Niels Hamers gewonnen. We sluiten het jaar af met 332 leden.
2000
Dit jaar kwamen we er niet uit met de MTB afdeling. Ze zijn hun eigen club begonnen en dat is
jammer. Maar er was ook geen nieuws; Ralf Verhoeven werd Nederlands kampioen bij het NK jeugd
in categorie 3! Dit jaar worden er ook plannen gemaakt om het clubgebouw wat te vergroten, maar
er is een tekort aan vrijwilligers wat het werk lastig maakt. Al met al was er dit jaar weer een
veldtoertocht en een trainingskamp voor wegrenners in Valkenburg. Aan het eind van het jaar was er
weer de jeugd veldrit.
2001
De jaarlijkse voorjaars veldtoertocht trok 604 deelnemers, die van het najaar zelfs 890! Ook was er
weer het trainingskamp in Valkenburg met 27 renners dit keer. Er werd 280 kilometer gefietst.
Verder waren er dit jaar weer de gebruikelijke jeugdronden (Dommelen & jeugdveldrit).

Ondanks dat de MTB vorig jaar voor zichzelf begon wordt nu weer toenadering gezocht en een
discussie komt op gang over samenwerking. Dit jaar probeert het bestuur enkele nieuwe leden aan
te trekken, maar dat gaat niet gemakkelijk.
De Omloop der Grensstreek ging dit jaar niet door vanwege de MKZ crisis.
In augustus was er en ‘Doeweek’ Dommelen waarbij 140 kinderen kennis konden maken met TWC de
Kempen. In december was er weer het ‘haantoepen’ (kaarten), in het clubgebouw. We sluiten het
jaar af met 59 toerders, 6 MTB’ ers, 20 amateurs en 3 Neo’s, 10 sportklasse A/B, 6 junioren, 4
nieuwelingen en 40 jeugdleden.
2002
Vanwege financiële problemen wordt er dit jaar geen
Ronde van Valkenswaard meer georganiseerd (in 2008 zal
pas weer de eerste zijn).
Verder waren er de gebruikelijke wedstrijden van jeugd,
toerafdeling en de wedstrijdsport. Op bijgaande foto de
jeugdleden in 2002.
Van dit jaar is geen jaarverslag bewaard gebleven.

2003
In de 12 de veldtoertocht waren dit jaar 545 deelnemers te verwelkomen. In februari was er weer een
trainingsweekend in Valkenburg. Dit jaar was er ook weer een clubcompetitie, met 9 wedstrijden
deze keer.
De jeugdafdeling organiseerde in April een landelijk jeugdtoernooi. Er waren maar liefst 390
deelnemers uit heel het land.
In Juni was er alweer de 21ste Omloop van de Grensstreek. 238 deelnemers volgde de goed
uitgepijlde route. In november was er opnieuw een veldtoertocht, en bovendien werd de 17 de
jeugdveldrit georganiseerd.
Dit jaar werd er verder druk gebrainstormd over de toekomst van het huidige clubgebouw;
renovatie, verbouwing of nieuwbouw? Ook was het dit jaar erg moeilijk om de nieuwe clubkleding op
tijd binnen te krijgen. Daardoor kon er dit jaar ook geen ploegenvoorstelling plaatsvinden. Het jaar
word afgesloten met 61 renners met een licentie, 55 toerders en 280 overige leden. Totaal 386.
2004
De website www.twc-dekempen.nl wordt dit jaar herzien en er zijn 20 bezoekers per dag. Er worden
ook bouwplannen gemaakt voor de vernieuwbouw van het Verzetje.
Dit jaar was er weer een landelijk jeugdtoernooi voor de jeugd en natuurlijk de gebruikelijke andere
wedstrijden, feestavond etc. Ook is er dit jaar een wielerweek waarin allerlei wieleractiviteiten
samenvallen. Van dit jaar is geen jaarverslag bewaard gebleven.

2005
Dit jaar moesten er nieuwe sponsors gevonden worden en daar is heel wat
tijd aan besteed. Ook moesten we dit keer kiezen uit verbouwing of
nieuwbouw van het verzetje. Ook moest er een nieuwe drukker gevonden
worden voor het clubblad ‘naar de top’. Ook op de website verschijnen
langzaam maar zeker steeds meer berichten. Het clubblad zal nu nog maar
6 keer per jaar verschijnen.
Dit jaar deden er 600 deelnemers aan de veldtoertocht mee in het voorjaar
en maar liefst 1100 (!) in het najaar. Ook was er dit jaar weer een landelijk
jeugdtoernooi met veel deelnemers. Dit jaar pakten we de wielerweek

groots aan. Er was veel PR. Dit jaar was ook de 1 ste Hans Daams Classic een feit, georganiseerd door
de toerders. Een nieuw jeugdbestuur is dit jaar aangetreden met frisse ideeën. Zo was er een
jeugdkamp en een jeugd feestavond. Ook was er weer een jeugdveldrit, maar er deden geen eigen
leden mee. Frank Witlox werd Nederlands Kampioen bij de Politie. Het jaar wordt afgesloten met 54
licentiehouders, 41 jeugdleden, 20 amateurs, 4 junioren en 6 nieuwelingen. Daarnaast waren er 75
toerders.
2006
Het jaar begon goed omdat Anouk Rijff Nederlands kampioen veldrijden bij de meisjes van 9 jaar
werd.
De jeugdafdeling organiseerde daarna al vrij vroeg in het
seizoen het landelijke jeugdtoernooi. Maar liefst 500
deelnemers uit het hele land wisten TWC de Kempen te
vinden! Een record.
Bij het Nederlands kampioenschap voor de jeugd op de weg
werd het seizoen nog veel mooier. Maar liefst 2 Nederlandse
kampioenen werd de Kempen rijker: Anouk Rijff Nederlands
kampioen bij de meisjes van 10 jaar (linker foto) en Jamie
Bierens Nederlands kampioen bij de meisjes van 8 jaar (Rechter foto).
En om al deze Nederlandse kampioenen goed te huldigen hebben we bij de KNWU aangevraagd of
we het kampioenschap voor de jeugd in 2007 mogen organiseren. Dan is het ook tevens ons 60 jarig
bestaan. En dit werd toegekend! Dus we kunnen aan de bak.
Bij de clubkampioenschappen moesten de wedstrijden van categorie 1 en 2 worden afgeblazen
vanwege de grote hagelstenen. Verschillende rennertjes hadden blauwe plekken!
Voor de eerste keer werd dit jaar een eigen veldritbaan aangelegd op het middenterrein, inclusief
berg, balken en slalom parcours. Bij de jeugd veldritwedstrijd kwamen maar liefst 100 deelnemers
opdagen. Het jaarlijkse jeugdkamp ging dit keer naar d’n Hazelaar, het was weer een zeer geslaagd
evenement.
Verder waren er dit jaar weer twee veldtoertochten. Dit jaar was er ook weer de 2 de Hans Daams
Classic. Een mooie toertocht waarbij vanuit twee startplaatsen, Valkenswaard en Niel bij As (België) ,
diverse afstanden gereden konden worden. De Hans Daams Classic werd dit jaar beoordeeld door de
NTFU, de Nederlandse Toer Fiets Unie. De controleur beloonde de mooie, heuvelachtige tocht met
een bijna maximale score. De club website heeft een nieuwe look gekregen en trekt ongeveer 40
bezoekers per dag, met een uitschieter naar 350 tijdens het landelijke jeugdtoernooi.
Het bestuur maakte dit jaar verder plannen voor de nieuwbouw van het clubgebouw, de
voorbereiding van het in 2007 op te leveren beleidsplan en de voorbereiding van het 60-jarig
bestaansjubileum van de vereniging.

2007
Dit jaar was er geen jeugdronde van Dommelen, maar wel de jeugdveldrit. We hadden ook geen tijd
voor de jeugdronde want we organiseerden het Nederlands kampioenschap voor de jeugd op de
weg! Er moest een apart sponsorplan komen, een eigen website, een draaiboek etc. Bovendien werd
er ook een slimme administratie ontwikkeld die later nog door de KNWU gebruik ging worden.
Uiteindelijk waren er maar liefst 780 deelnemers! De wedstrijddag werd officieel geopend door de
burgemeesters van Valkenswaard en Bergeijk. De 27 wedstrijden zijn gereden op 2 parkoersen.
Vooral het buitenparkoers was leuk voor de renners al werd er niet hard gereden. Door de lengte van
5,5 km, is er gereden in een karavaan. Dit is zeer ongebruikelijk bij een jeugdwedstrijd.

Helaas heeft het NK geen kampioenen opgeleverd voor TWC de Kempen. Ondanks het slechte weer,
was het hele NK een groot succes. De tent van 900m2 was een uitkomst. Aansluitend waren er op
hetzelfde parcours meteen de clubkampioenschappen voor de jeugd. Later in de wielerweek was er
ook de jeugd-ploegentijdrit, er waren veel deelnemers.
Dit jaar was er ook weer een leuk jeugdkamp met het thema zwervers en smokkelaars. Voor het
eerst mochten nieuwelingen mee als aspirant leiding. Dit jaar werd de jeugdveldrit omgedoopt in de
“Pietencross”. Door het slechte weer was het een zwaar parcours.
Aan de veldtoertocht in het voorjaar namen 512 toerders deel, die in het najaar trok slechts 150
deelnemers aan door hevige regenval. Ook was er een fietsweekend in het Zwarte Woud. Ook was
er weer de 3 de Hans Daams classic, met 220 deelnemers. Dit jaar was er een probleem bij de
nieuwelingen. De trainer vetrok, en hij nam alle renners mee!
Er is dit jaar een speciaal boekje gemaakt voor jeugdleden die overgaan naar de Nieuwelingen, dit
om de instroom te vereenvoudigen.
Onze enige professional, Piet Rooijakkers, reed dit jaar mooie uitslagen. Een PR commissie werd dit
jaar vorm gegeven en de website kreeg een nieuwe look. Ook werd er een persmap gemaakt. De site
wordt gemiddeld door 60 bezoekers per dag bezocht, met een uitschieter van 1400 tijdens de NL
voor de jeugd. Het hoofdbestuur heeft dit jaar een nieuw beleidsplan opgesteld dat ook werd
goedgekeurd door de ledenvergadering. Maar liefst 5 trainers volgden een trainer cursus. Er werd dit
jaar overeenkomst bereikt met de gemeente over de voorgenomen nieuwbouw van een (tijdelijk)
clubgebouw. Ook vierde de club dit jaar haar 60 jarige bestaan met een leuke receptie waar diverse
leden werden onderscheiden voor hun verdiensten. Tijdens de receptie ontvangt Gerrit Cleven uit
handen van burgemeester Ederveen een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten
voor de wielersport. Aan de jeugdploegentijdrit namen 200 renners deel. Ook was er weer de Hans
Daams Classic, met 220 deelnemers.

