maar weinig uitverkoren”, was het
credo van Henk bij de keuze voor
status als prof. De goede baan als
constructeur bleef sterker dan wat
vage verlokkingen van Peugeot en
Frisol. Hij had al te veel
getalenteerde veelbelovende
amateurs zien afbranden na vier,
vijf jaar knechten in het
profpeloton. Totaal
gedemoraliseerd, alle zin in de
sport verloren, elke wedstrijd een
verplicht nummer.

Henk Smits, vaak winnaar

Op het toppunt van zijn macht –
als zesentwintigjarige- wint hij
achter elkaar de zware Rondes
van Luik en Namen. Waarom is hij
nooit geselecteerd voor
bijvoorbeeld het WK of de
Olympische Spelen met zijn staat
van dienst als ronderenner en
machtsklimmer? Heeft hij nooit
overwogen om beroepsrenner te
worden? Vragen die logisch
opkomen als je zijn erelijst
bekijkt. Nuchter en met beide
benen op de grond staat komt het
antwoord: de maatschappelijke
positie, zijn baan moest
prevaleren. Henk heeft altijd een
fulltime baan gehad. Vooral in het
voorseizoen betekende dat wat
achterstand op de”
beroepsamateurs”. Juist in die
periode met alle
voorjaarsklassiekers viel de
selectie.“Velen zijn geroepen,

Op zijn zesendertigste vraagt
Henk weer een NWB-licentie aan.
Het winnen is hij niet verleerd.
Berbroek-Someren, Omloop van
Het Maasdal, Tweelandenkoers.
Als klap op de vuurpijl wordt hij in
1985, op zijn achtendertigste, nog
kampioen van de NWB.
Henk Smits kan terugkijken op
een rijk wielerverleden.

Henk met zijn broer Jo (TWC- Erelid)
tijdens de reünie op 25.11.2006

Naamsverandering

Omdat de vereniging een steeds meer regionaal
karakter kreeg, werd de naam eind 1971
veranderd in TWC Noord-Limburg. Op 3 mei
1979 werd deze geregistreerd bij J.J. Schuld,
notaris in Gennep.

Uiteraard kon lang niet iedereen zich vinden in het veranderen van de
clubnaam TWC. De toenmalige secretaris Frans Hupperetz bedankte direct
als lid toen dit in 1971 een feit werd. Voor de club was dat een enorme
aderlating, want Frans was destijds al bijna 10 jaar secretaris.
Kortgeleden vertelde hij nog ,,Als de club niet van naam was veranderd,
was ik waarschijnlijk nog steeds secretaris geweest”.

Clubsponsors
TWC was in 1978 de eerste Limburgse Wielerclub met een clubsponsor nl.
Gebr. Martens, een bouwmaterialenhandel uit Venray. Gevolg hiervan was
dat er renners uit geheel
Limburg en ook daarbuiten
zich als lid meldden en het
zogenaamde regio-gevoel
daardoor verdween. Spoedig
voerde het bestuur een
ledenstop in.
In de loop der jaren prijkten de namen van vele bedrijven op de truien
van TWC:

1978-1985: Gebr. Martens
Bouwmaterialen uit Venray

1986-1988 Café Heidebloem Joke en Jac uit
Siebengewald en John Boon Tweewielers uit Gennep

1989 Wielersponsorgroep bestaande uit: Arkel (Siebengewald),
Bouwbedrijf Teunissen uit Ysselsteyn, WeJeBe Leasing uit
Blitterswyck, Dirks schilderbedrijf uit Deurne, Jordans reclame uit
Boxmeer en Haag Techno uit Den Bosch.

1990 - 2000 Geen clubsponsor. De paar leden die TWC
nog had, reden weer in de oorspronkelijke clubkleuren
oranje-zwart.

2000-2004 Auto ARENA , ING BANK, Lumar, Dubbel K,
Weer-U-zon, Cyclon, Maxim en Wielerhuis Liessel

2005-2007 Jewa Beheer, Invent Personeel en
Organisatie, Powerman Holland, Tènce Uitzendbureau,
Rabobank en Weys Tweewielers Siebengewald

Midden jaren tachtig werd de jeugd gesponsord door café “De
Vier Linden” uit Vierlingsbeek
De jeugdafdeling stond onder leiding van John Hesen uit Horst.

De Raspoetin van het peloton

Wiel in gesprek met Hay Kellenaers tijdens de
reünie

Hij ziet er, op zijn 57e, niet zo
heel veel anders uit als
vijfentwintig jaar geleden. Oké
een paar kilootjes meer
misschien. Zijn baard is echter
nog altijd ravenzwart. En ook zijn
langere haardos vertoont nog
geen spoortje grijs.
Zo stond hij in ieder geval ook in
1982 aan het vertrek in de
profcriteriums. En gruwel voor
zijn collega-beroepsrenners. Niet
alleen door zijn Raspoetinachtige
verschijning. Maar
zeker ook omdat
hij de mores van
het beroepswielrennen aan
zijn laars lapte.
Hij kon en wilde
alleen maar loeihard fietsen. “De
anderen fietsles geven”, zoals hij
het zelf omschrijft. Geen tactische
foefjes of afspraakjes onder
elkaar. Gewoon rammen en kijken
waar het schip strandt. Dat Cees
Priem hem kwam vertellen dat die
baard er toch maar vanaf moest,
nou daar had hij lak aan gehad.
Wiel de Ruyter uit Meerlo is een
non-conformist. Altijd al geweest
en zal dat altijd ook wel blijven.

Mr. Mr. W.M.H.J. de Ruyter staat
er op het naambordje van zijn
Nijmeegs singleappartement.
Twee keer meester als titulatuur.
Nog nooit eerder gezien. Voor
Wiel is dat niet meer dan logisch.
Hij studeerde immers twee keer
af. Eenmaal in het Nederlands
recht en een keer in het notarieel
recht. Terwijl hij daarvoor ook al
eens twee jaar psychologie en
even lang Spaans deed, in
Nijmegen waar hij zijn tweede
thuis vond. Met studeren én sport
als passie.
Wiel de Ruyter combineerde die
hartstochten. En hoe! ’s Nachts
om vier in het stikdonker vertrok
hij voor zijn training.
Honderdveertig kilometers werden
onder de wielen doorgemaald. Om
halftien terug en om tien uur in de
collegebanken.
Vroeg opstaan zat er van jongsaf
aan al in.
Thuis op de
boerderij
stond hij als
ukkie van
zeven al om
halfzes ’s morgens in de koestal
om mee te helpen met melken.
Drie koeien moest hij voor zijn
rekening nemen. Alle liedjes van
Elvis kende hij toen al uit zijn kop
omdat zijn oudere broer die
steevast in alle vroegte al
uitgalmde. En ’s middags na
school moest er ook weer
aangepakt worden op het land.
Voor vader De Ruyter was sport
iets onbestaanbaars. Tot grote
frustratie van Wiel. Pas later kon
hij die woede kanaliseren en vond
een uitlaatklep in de atletiek. Bij
de Katholieke Plattelands
Jongeren blonk hij uit op alle
nummers. Verspringen, honderd

meter, horden en werd zelfs
Limburgs kampioen op de cross.
Pas toen hij switchte van de
Landbouwschool naar de HBS
kwam de fiets in beeld. Het
traject Meerlo-Venray v.v. werd
dagelijks afgeraasd op een oude,
scheve Eroba. Boekentas op het
stuur en zomaar aan veertig het
uur rijden. Soms zelfs tot
vijfenzestig achter een
vrachtauto. Wiel en zijn broer
Harrie verschenen aan de start
van dikkebandenraces en
zesdaagsen op de rollen. Met
succes. Van lieverlee rolden ze zo
het wielerwereldje binnen. Eerst
bij Velocitas in Sint-Anthonis.
Voor die club moesten ze een
ploegentijdrit rijden. Zonder enig
benul van de tactiek in die
discipline gingen de tempobeulen
van de Ruyter furieus tekeer.
Nauwelijks getraind maar
gestaald door het labeur op het
land reden ze hun ploeggenoten
zomaar eraf. En dat was
natuurlijk nou ook weer niet de
bedoeling.
Harrie hield het fietsen voor
gezien en vond een nieuwe
uitdaging in de paardenwereld.
Wiel was definitief gevallen voor
het fietsen. Zo doen ze hun
(voor)naam toch alle eer aan.
In 1969 rijdt Wiel een paar
maanden bij de nieuwelingen. Zijn
derde wedstrijd wint hij al: alleen
vooruit. “Als amateur kom ik 23
keer als eerste over de meet en
15 keer als tweede. In
Wageningen werd ik Nederlands
Kampioen van de Studenten”. Hij
rijdt ook kort in de klassiekers.
Vooral als ze hem opnaaien en
kwaad maken, is hij niet te
temmen. “Voor de ronde van
Lommel (B) met 120 vertrekkers,

had Piet van Katwijk me al aardig
zitten sarren en pesten. Ik reed
zo uit het vertrek weg. Drie man
konden nog aanhaken. We bleven
buiten schot en Henk Poppe won
uiteindelijk. Voor mij gold maar
een ding: als Piet van Katwijk
maar niet terug komt. Ik was ook
nog niet vergeten dat hij me in de
Nacht van Sittard in de laatste
bocht eruit sneed. Anders had ik
daar zeker gewonnen”.

Wiel de Ruyter koerst altijd, zal
nooit linkeballen. En dat levert
wel wat op. Verdiensten van 4000
gulden per maand zijn geen
uitzondering. Ergens in die tijd
komt hij in de maand augustus volgens eigen zeggen- zelfs op 30
wedstrijddagen en incasseert het
lieve sommetje van 6000 gulden.
Het fietsen geeft hem een status
en zelfvertrouwen. “De bloemen
gaf ik altijd meteen weg. Er
stonden altijd wel mooie meiden
langs de kant. Ik had toen best
aanzien, geloof ik”. Een
ziektekostenverzekering heeft hij
dan niet. Want eigenlijk vindt hij

dat het lichaam zichzelf moet
genezen. Nu is hij die mening nog
altijd min of meer toegedaan. Zo
was hij een tijdje geleden ‘s
avonds laat op de racefiets
onderweg van Nijmegen naar zijn
moeder in Meerlo. Verblind door
een tegemoetkomende auto
raakte hij een bloembak en liep
een rugblessure op. Om de
chronische pijn, vooral in bed, wat
te lenigen fabriceerde hij zelf een
brede leren riem. “Je kent immers
je eigen lichaam het beste en
weet wat daar goed voor is”
Zo stelde hij ook zijn eigen
diagnose toen in 1976 zij hart wat
raar begon te doen.
“In dat jaar was ik als amateur
gestopt. Mijn toenmalige
ploegleider van Van
Zandvoort/Leicht Keukens wilde
niet meewerken aan een
overgang naar het meer
prestigieuze Soka Snacks. Een
ploeg die in de klassiekers wat
meer in de melk te brokkelen had.
Ik had al gereden bij Jan van Erp
en in de militaire ploeg. Met
mannen als Knetemann, Schuiten,
Lubberding en Gevers. Toen die
transfer niet doorging, heb ik
abrupt de stekker eruit getrokken.
Maar na verloop van tijd begon
mijn rikketik wat kuren te
vertonen. Voor mij een signaal
om weer te gaan sporten.
Hardlopen. In de eerste
wedstrijden liep ik de tien
kilometer al rond de dertig
minuten. Op een zeker moment
ontwikkelde zich een serieuze
blessure: een shin splint oftewel
beenvliesontsteking. Toen ben ik
maar weer op de fiets gekropen.
En heb gelijk een
beroepsrennerlicentie
aangevraagd. In de criteriums

kon ik goed uit de voeten, maar
werd van alle kanten
tegengewerkt. Vanuit de amateurtijd wisten ze precies hoe hard ik
kon rijden. Als ik wegsprong,
kreeg ik altijd wat mannetjes mee
die de zaak ontregelden. In de
finale van de Acht van Chaam
bijvoorbeeld kwam de Kneet met
enkele kompanen me insluiten.
Hij begon dan doodleuk tegen mij
te praten. Na een half jaartje
hoefde dat hele circus niet meer
voor mij. Ik had een ander idee
van wielrennen. Recht toe recht
aan, ieder voor zich en God voor
ons allen.
Voor mij mag het beroepsrennen
afgeschaft worden. Weg met de
ploegen, de omkoping en de
doping”
Zo sloot Wiel de Ruyter zijn
wielercarrière af. Met een erelijst
die er wel zijn mocht. Wim de
Ruyter, geen familie, uit Hattem
heeft ooit eens Wiel’s
uitslagenlijst
ingeleverd om daarmee voor
zichzelf een profcontract te
versieren.
Voor de man die hart en ziel in de
(wieler)sport had gelegd wenkt
plots het zwarte gat. “Het leek
wel of het allemaal geen zin meer
had. De competitie weg, zelfs de
drive om verder te studeren was
verdwenen. Wat restte was
werken in de fabriek. Als
academicus ongeschoold werk
doen. Eerst in de schoenindustrie
bij Swift/Robinson later bij de
slavendrijvers
van
papierfabriek
Page in
Gennep”.

Page-ronde van Gennep (1980)

Wiel de Ruyter dook het
Nijmeegse
studentenuitgaansleven in. Een
nieuwe, heel andere wereld
lonkte. Verlokkingen die overigens
ook van voorbijgaande aard
bleken.
Tegenwoordig doet Wiel iets bij
een vriend, die zich bezig houdt
met het installeren van
computernetwerken. “Een
Israëliër die samen met mij op de
Robinson schoenfabriek werkte.

Ploeg “Poolen”, 2e van rechts Wiel de

Ruyter en 4e van rechts Willy Maessen

In zijn jonge jaren was hij een
soort spion. Nu gaat hij
binnenkort naar Birma. Als
onderhandelaar tussen de
regering en de terroristen. Het
kan goed zijn dat hij terugkomt
met een miljoen euro op zak. Of
helemaal niet.”
Oh ja, met zijn rechtskundige
achtergrond zit Wiel ook nog in de
juristerij. Op freelance basis. En
waar hij ook nog dagelijks opzit
is zijn -wat gedateerde- Gazelle
koersfiets. Met zelf ontworpen
spatbordjes en met sellotape
vastgeplakte led-lampjes. “Niet
om gericht te trainen, hoor”, stelt
hij op geruststellende toon.
Mr. Mr. W.M.H.J. de Ruyter een
markante persoonlijkheid en
opmerkelijk oud-lid van TWC
Siebengewald/Noord-Limburg.

Harry Kellenaers, de
alomtegenwoordige
De eerst licentie van Harry
Kellenaers (Hegelsom, 20-081948) en zijn broer Ger was er
een van de NWB. Voor de meeste
Noord-Limburgse renners toen
een voor de hand liggende keuze.
Aanvankelijk ging hun vader,
Wiel, mee naar alle wedstrijden.
Menigmaal voerde hij felle
discussies met andere supporters.
Beide broers maakten spoedig
een succesvolle overstap naar de
KNWU.

Een lijst met mooie
amateuruitslagen, waaronder
enkele overwinningen, was in die
periode de eis die de KNWU stelde
aan renners die beroepsrenner
wilden worden. Harrie had die en
zo kon hij in 1973 als
beroepsrenner zijn rugnummer
afhalen. Dat jaar en het volgende
reed hij als "individueel", in die
jaren een bekend verschijnsel. Wie
geen plaats had gevonden bij
Frisol, Ti-Raleigh, Tim Oil of
Canada Dry, startte als individueel.

In 1975 maakte hij deel uit van de
ploeg Bonfrère-Rompelberg. De
ploeg kreeg veel publiciteit
vanwege een dreigende
rechtszaak, doordat de truitjes te
veel leken op die van de Molteni's
van Eddy Merckx.
In 1976 stapte Harry over naar de
Belgische Gero-Eurosol-Van Looyformatie waarvoor ook Eric de
Vlaeminck reed.

Harry, winnaar ronde van Schinveld
naast hem Leo Daniëls organisator van
deze ronde en ploegleider van TWC

Na dat jaar besloot Harry, de
successen bleven immers uit, te
kiezen voor een maatschappelijke
carrière.
Begin jaren tachtig richtte hij met
zijn vrouw, Jacinta Arts het
telecommunicatiebedrijf Arkel
(Arts-Kellenaers) op, dat ze in
2000 verkochten aan CSS

Telecom. Als zakenman vergeet
Harry zijn verleden niet en steunt
hij het wielrennen op vele
manieren.
Hij sponsorde voetbalclubs
(Venray, Hegelsom, VVV,
Helmond Sport), en twee
professionele wielerploegen

Lucas-Arkel, met als renner de
latere Tour-winnaar Bjarne Riis,
en Eurotop-Arkel-Multifax.
Al die jaren reed een succesvolle
Arkel-formatie in NWBwedstrijden. Olympisch kampioen
Bart Brentjens begon zijn
amateurloopbaan in deze ploeg.
De beroepsrenners Fons van
Katwijk en Frank van Bakel
(veldrijder) reden bij de KNWU in
de Arkel-trui. In het museum
Centrum Ronde van Vlaanderen
hangt er zelfs één in de vitrine.

Ook de renners van TWC NoordLimburg gingen een jaar (1989)

gekleed in de groen-blauwe
huiskleuren.
Wielerwedstrijden in de regio
mochten ook altijd op zijn bijdrage
rekenen. Menige renner reed als
winnaar onder het Arkel-finishdoek
door.
Als Harry zijn bedrijf na enige jaren
floreert, krijgt hij meer tijd voor
zichzelf en vraagt hij een
veteranenlicentie aan. Talloze
overwinningen behaalt hij in
Nederland, België, Duitsland,
Spanje en Australië. Hoogtepunten
noemt hij zijn UCI-wereldtitel
(masters) in Sankt-Johann (2001)
en Europese UCI-titel in 2003 op
het eiland Mann.

25jarig jubileum, 1981
Bij de viering van het jubileum
bestond het bestuur uit:
voorzitter Theo Nikkessen,
secretaris Joep van Bommel,
penningmeester Theo Janssen,
vice-voorzitter en ploegleider Leo
Daniels en de leden Jo Smits, Leo
Hesen, Theo Teunissen, Jan
Vriens en Jaap Kersten.
Jeugdleider was John Hesen en de
clubsponsor Gebr. Martens.
De vereniging telde 40 actieve
leden, onder wie 5 dames en 5
jeugdleden.
Het feestprogramma ter
gelegenheid van 25 jarig jubileum
begon met een receptie op vrijdag
3 juli van 18.30 tot 20.30 uur in
zaal Hijnekamp te Siebengewald.
Na afloop was er een reünie voor
leden en oud-leden.
Zaterdag 4 juli reden nietlicentiehouders een criterium in
Siebengewald (twee categorieën
renners tot 35jaar en boven 35
jaar).
Zondag 5 juli kon iedereen
deelnemen aan een tourtocht van
circa 120 km in Siebengewald.
Zondag 12 juli startten
nieuwelingen en junioren in de
Omloop van Noord-Limburg.
Zaterdag 18 juli was een
wielerdag op de baan De Berckt te
Baarlo met wedstrijden voor de
jeugd, liefhebbers, veteranen
dames en niet-licentiehouders.
Zondag 9 augustus tenslotte
kwamen liefhebbers, veteranen
en jeugd naar Siebengewald voor
een criterium.

Ereleden
Tijdens de receptie in 1981 werd
Jaap Kersten, als enige, gehuldigd
voor zijn 25-jarig lidmaatschap,
bovendien werd hij benoemd tot
erelid.
Deze eretitel kregen in de loop
der jaren ook Leo Hesen, Jo Smits
en mevrouw Nellie Vossen v/d Laar.

Voorzitter Theo Nikkessen ontvangt de
felicitaties van TWC- oprichter Wil Dols

Ook op de receptie, de heren Voots en
Hendriks van het district Limburg

v.l.n.r.:Jaap Kersten,Theo Janssen,Joep
van Bommel, Theo Nikkessen en dhr.
Spanjers van het wielercomité Gennep

De TWC- jeugdafdeling

Jeugdafdeling van TWC begin jaren 80
v.l.n.r.:Hans van Kempen, John Hesen,
Matje Verhoeven, Stan Janssen en
verzorger Math Hendrikx

(1983)
“Thuis” winnen, altijd leuk (1981)

Marcel v/d Hove
De tactische besprekingen met
John Hesen, altijd lonend

Opmerkelijk,: in 1981 en 1983 won in zijn categorie,
Ronald Waterreus de later bekende doelverdediger van
o,a Roda JC, PSV, Man. City, AZ, Rangers en Oranje

Jeugdwielrennen op de baan van het Sportpark “De Berckt” te Baarlo,
ook vele malen door TWC georganiseerd

En de bekende
Jean Houben, was
de microfonist

Fuji boven rechts naast
TWC- soigneur Jan de Zwart

Een van onze TWC leden, Henri Spanjers die destijds studeerde aan de
Hogeschool te Wageningen raakte daar bevriend met Japanse renner Fuji
genaamd. Fuji reed als gastrenner diverse keren mee met onze ploeg. Hij
beschikte over een redelijk eindschot .In Japan verscheen over dit
avontuur een verhaal in de media. Wat er onder bovenstaande foto
geschreven staat hebben we niet vertaald, maar zo te zien Fuji, gast bij
TWC Noord-Limburg op trainingskamp in Luxemburg.

Joke (Heidebloem)

Jack (Heidebloem)

John Boon

Martin Teunissen

Henri Spanjers

Henny Rouw

Werner Joosten

Joep van Bommel
In het voorjaar
van 1986, twee
dagen voordat hij
gehuldigd zou
worden tijdens de
Bedevaartsronde
van Well, is Joep
van Bommel op
64-jarige leeftijd overleden. Hij
was 25 jaar secretaris van TWC.
De jubilaris zou op deze dag door
de KNWU onderscheiden worden
met het Zilveren Wiel als
waardering voor het vele werk
dat de Bergenaar gedurende meer
25 jaar in het belang van de
wielersport in Noord-Limburg had
verricht.

Joep als toeschouwer tjdens het
kampioenschap van Bergen (1983)

Het heeft niet zo mogen zijn. Het
bestuur van het District Limburg
wilde de onderscheiding naar het
hoofdkantoor van de KNWU terug
sturen. De toenmalige voorzitter
van TWC, Karel Janssen stond
erop dat deze onderscheiding
postuum uitgereikt zou worden.
Dit gebeurde op Joeps begrafenis
na een toespraak van de
voorzitter van het District
Limburg, Eddy Beugels, en van
Karel Janssen. Deze overhandigde
ook de onderscheiding aan de
echtgenote van Joep, Hanny van
Bommel-Lauf

Martin Teunissen, een
sieraad voor de club

Een van de meest clubtrouwe
renners van TWC Noord-Limburg
is wel Martin Teunissen. De
Ysselsteynse loonadministrateur
werd in 1960 geboren in dat
kleine Peeldorp op de grens van
Brabant en Limburg. Heel even is
hij er weg geweest, maar sinds
jaar en dag woont hij weer met
zijn gezin, vrouw Anita en de kids
Mike en Britt in dat pioniersdorp.

TWC bestuur 1987 staande v.l.n.r.:
Hay Kellenaers, Leo Hesen, Jo Smits en
Theo Teunissen zittend v.l.n.r.:Theo
Janssen, Karel Janssen, Joep van
Bommel, Herman Mulders en Jan Vriens

Hij vertelt zelf hoe het er allemaal
zo van is gekomen: “Ik ben door
mijn vader in de wielersport
terechtgekomen, hij heeft vanaf
de jaren vijftig (met diverse
onderbrekingen) gefietst bij de
NWB, hij is ook jaren bestuurslid
van de NWB en later van TWC

Noord-Limburg geweest,hij was
organisator van de Nacht van
Venray en van een aantal
wedstrijden in Ysselsteyn. Hij
heeft er destijds als bestuurslid
voor gezorgd dat TWC NoordLimburg de eerste clubsponsor
van Limburg kreeg, nl. Gebr.
Martens Bouwmaterialen Venray.
Dus veel heeft er bij ons thuis
altijd al om het fietsen gedraaid.
Nadat ik een aantal jaren had
gevoetbald bij de jeugd van SV
Ysselsteyn, besloot ik op 13-jarige
leeftijd te beginnen met fietsen.
Ik ben begonnen bij de NWB als
adspirant-b.

In 1977, op 16-jarige leeftijd heb
ik mijn eerste licentie bij de
KNWU gehad als nieuweling. Ik
heb tot 1991 onafgebroken een
KNWU-licentie gehad. Daarna heb
ik één jaar niet gefietst en in
1993 ben ik weer bij de NWB
wedstrijden gaan rijden. Tot
2000, toen ik op 40-jarige leeftijd
gestopt ben met de actieve
wielersport.
Echte hoogtepunten waren er niet
in mijn rennerscarrière, maar de
overwinning als junior van de 1e
Omloop van Noord-Limburg in
1979, een juniorenklassieker
georganiseerd door mijn eigen
vereniging TWC Noord-Limburg,
was wel aardig.

Verder is het rijden in de militaire
wielerploeg met renners als GertJan Theunisse, Nico Verhoeven,
Jac van der Poel ook wel
noemenswaardig.
Bij het militaire
wereldkampioenschap in België,
gewonnen door Eric
Vanderaerden, werd ik 7de.
In al die jaren heb ik voor de
nodige ploegen gereden. In 1979
als eerstejaars KNWU-amateur
voor Elite Meubel-KettingShimano, in 1980 voor Jan van
Erp, in 1981 voor Beckers SnacksGazelle en in 1982 en 1983 voor
R&B glas-Gebr. Martens. Vanaf
1984 tot en met 1991 heb ik
gereden voor TWC NoordLimburg.
Daarna, in 1993 voor Van Tuel
Assurantiën en vanaf 1998 tot en
met 2000 voor Trillion-van
Herten, deze laatste twee ploegen
waren in NWB-verband.
In totaal heb ik ongeveer 1100
wegwedstrijden gereden, waarvan
ik er een dikke 60 winnend heb
afgesloten.

Winnaar Page-ronde van Gennep (1982
en 1983) bovenstaand podium is van
1983, 2e plek voor E. Jorissen en een
3e plaats voor TWC’er Geert Wijers

Echte teleurstellingen heb ik
tijdens mijn wielercarrière niet
gekend. Maar achteraf bezien,
had ik graag een jaartje alles op
het fietsen willen zetten om te
bekijken wat ik met de juiste
begeleiding uit mijn carrière had
kunnen halen. Dat was
waarschijnlijk meer als wat ik er
nu uit heb gehaald”.
Momenteel is de derde generatie
Teunissen bezig met wielrennen
als wedstrijdsport.
Ook deze derde generatie is weer
succesvol. Mijn vader Theo, die in
2007 plotseling is overleden, werd
in 1955 kampioen bij de senioren
van de NWB, terwijl zoon Mike nu
met zijn wielertalenten schittert.
En dochter Britt is, ook actief als
wielrenster.

In de wintermaanden vaak als crosser
actief

Ton van de Pas

Zeker mogen we niet vergeten te
vermelden, dat Martin samen met
Ton van de Pas in 2001 TWC weer
met succes op de rails heeft
gekregen.

Martin Teunissen is altijd een
bezige bij geweest in het
wielerwereldje. Als
penningmeester van TWC NoordLimburg, voorzitter van de
jeugdafdeling van R&TC
Buitenlust in Helmond,
organisator met Wielercomité
Ysselsteyn van de
jeugdwielerronde en 's winters de
ATB/Cyclo-cross wedstrijd van
Ysselsteyn.
Veel draait in het gezin Teunissen
om wielrennen, zeven dagen per
week. Maar het bestuurswerk
vergde op een gegeven moment
toch te veel. De aandacht voor
zoon en dochter krijgt nu de
nodige prioriteit.

Januari 2008,
Mike wordt Kampioen van Nederland
veldrijden bij de nieuwelingen en Britt wint
zilver bij de jeugd (categorie 7)
Al met al mogen we Martin gerust
als een sieraad voor de club
betitelen.

Theo Janssen 1939-1995
Een zeer trouw lid van TWC was ongetwijfeld Theo
Janssen. Bijna 20 jaar bekleedde hij de functie van
penningmeester. Hij was onmisbaar bij het organiseren
van wedstrijden, hij dacht overal aan en werkte vooral
en het liefste achter de schermen. Om de kas van TWC
te spekken organiseerde hij samen met o.a. voorzitter
Karel Janssen en Joep van Bommel tal van activiteiten.
Hierbij denken we aan avond-wielervierdaagse op rollen
in de omliggende dorpen. In 1985, het jaar dat Evert van Benthum de
elfstedentocht won, moet Theo gedacht hebben dat kunnen wij ook en
prompt werd er een schaatsmarathon gehouden op het Leukermeer.
Bijzonder was ook de 24-uurs koppelkoers op het industrie terrein in
Bergen in 1985.Theo stond ook met Karel Janssen en de TWC tourclub
aan de basis van de Benelux Toertocht een jaarlijks terugkerend
evenement.
Tengevolge van een slopende ziekte overleed Theo, veel te vroeg, in 1995
op 56-jarige leeftijd.

Twee honden vechten om een been, de derde loopt er mee
heen.
Door de grote rivaliteit tussen de renners van de wielerverenigingen De
Maaskant en TWC Noord-Limburg tijdens bovenstaande wedstrijd voor
junioren ging een ander met de bloemen naar huis en dat was niemand
minder dan de bekende tourrenner en etappewinnaar Bart Voskamp.

Over vaders en zonen
Herman Mulders was erbij, toen in
de beginjaren van TWC
Siebengewald. Net als Gerrit
Janssen trouwens. Mannen die het
heilig vuur in zich droegen. Die
maar aan één ding dachten, net
als al die anderen die samen met
hen aan het vertrek stonden.
Winnen, in ieder geval prijs
rijden.

Maar soms moet er een generatie
overheen gaan voordat datgene
wat in de genen zit tot volle
ontbolstering komt. In dit geval
waren het Rob en Stan die de
fakkel van hun vaders
overnamen. Jongens met talent
en ambitie voor de sport. Een
aanleg die ze verzilverden door
een fraai palmares bij elkaar te
fietsen. Natuurlijk begonnen ze bij
TWC, maar op een gegeven
moment moesten ze wel naar een
andere club of ploeg switchen.
Daar vonden ze betere
ontwikkelingsmogelijkheden en
faciliteiten. Op een gegeven
moment had TWC Noord-Limburg
immers niet meer die klinkende
naam als in die gouden dagen.

Herman Mulders als nieuweling in actie
tijdens de ronde van Neerbeek in 1958

Ze leefden voor de fiets. Deden er
alles voor en het lukte nog wel
een beetje ook. Kwamen ze thuis
met de zegepalm. Of, als het niet
anders was, met een asbak, een
fles brillantine of twee
droogworsten.

Gerrit Janssen als 1e jaars amateur in
1959

Podium, Omloop der Kempen 1991
v.l.n.r.: Rik Rutgers 2e, Rob Mulders en
3e werd Johan Melsen

Rob Mulders kwam tot klinkende
resultaten in de klassiekers, zoals
bijvoorbeeld winst in de Omloop
der Kempen in ’91. Wat hem een
profstatus in de ploegen van Jan
Raas opleverde. Met
overwinningen in VeenendaalVeenendaal en de Omloop der
Grensstreek in Templeuve (beide
in 1993). Maar ook als primus
voor eigen volk in de criteria van
Boxmeer en Panningen.

Achter de uiterlijke schone schijn
van het beroepsrennen schuilt
vaak ook heel wat tragedie.
Teruggepakt worden door je eigen
ploegmakkers omdat je nog niet
hoog genoeg in de pikorde van de
ploeg staat om een grote koers
als de Omloop Het Volk te
winnen.

Of om op het eind van je carrière,
zonder enige inspraak, door Raas
“gedumpt”te worden bij een
Belgische B-ploeg. Rob kreeg niet
eens een herkansing voor een
nieuwe plaats in de maatschappij
na het fietsen. Hij verongelukte
met de auto op een mistige en
vrieskoude winteravond. Pas 31
jaar.

Een onderonsje met de bekende
verslaggever Mart Smeets

Rob met op sleeptouw Frans Maasen
Rob tussen bekend volk v.l.n.r.:Marc
Wouters, Rob Mulders, Djamolidine
Abdujaparov en Viatcheslav Ekimov

“knechten” voor Michael Boogerd

Vader Herman geeft zoon Rob advies
tijdens de Tour de Suisse 1995

Ook voor Stan Janssen lonkte op
een gegeven moment het grotere
werk. Hij had zijn heil gezocht bij
wielerclub “Het Luchtschip”in
Kerkdriel.

Gerenommeerde renners als
Mathieu Hermans en Erwin
Nijboer hadden datzelfde spoor
ook al gevolgd. Helaas lukte dat
project door diverse tegenslagen
niet. Maar het plezier in het
fietsen bleef bij de blondgekuifde
jongeling. Tot op de dag van
vandaag. Opnieuw gehuld in de
clubkleren van TWC NoordLimburg is Stan Janssen terug te
vinden op de koers.
Een aardje naar zijn vaartje!

De bekende ”Acht van Nuenen” was in
1995 een prooi voor Stan

Stan,in 1993 winnaar van de ronde van
Gennep

Stan ontpopte zich als een
aanvaller van nature, niet bang
om zichzelf tegen te komen. En
dat rendeerde in overwinningen
en eervolle klasseringen. Een
stage bij de Spaanse SEAT-ploeg
o.l.v. coach Albert Stofbergen zou
een opstap naar de
beroepsrenners kunnen
betekenen.

Vader Gerrit en zoon Stan in 2007
samen over de top van de ”Ballon
d'Alsace” tijdens een toertocht in de
Vogezen
Stan krijgt wat hulp tijdens de
beklimming van de Jaizkibel

Ploegleiders van TWC
Leo Daniels (13 mei 1931 - 7 november 2006)
uit Schinveld was ploegleider van 1979 tot
1989. Ook was hij enkele jaren voorzitter en
vice-voorzitter.

Martin Teunissen uit Ysselsteyn was na zijn
succesvolle wielercarrière, met Ton van de Pas een
van de drijvende krachten bij de herstart van TWC in
2000. Enkele jaren was hij penningmeester en van
2001 tot 2004 was hij ploegleider.

Ploeg 2001
Staande v.l.n.r.: Herman Kroezen, Ton van de Pas, Leon Franssen, Bob Rijvers,
Hans van de Munckhof, Stan Janssen, Ron Stijns en Martin Teunissen
Knielend v.l.n.r.:Ron Graat, Leon Danëls en Peter Thijssen.

Organisatie van wedstrijden
De eerste wedstrijd organiseerde TWC in september 1956 voor
nieuwelingen en amateurs. Bij de nieuwelingen won de later bekende
beroepsrenner Jan Hugens. Bij de amateurs won Coen Niesten. In 1958
zegevierde Coen eveneens. Ook hij werd beroepsrenner.

Coen Niesten

Naast vele amateur- en nieuwelingenwedstrijden stonden ook enkele
profwedstrijden op het programma nl. de Grote Prijs van Noord-Limburg
Deze werd in 1958 gewonnen door Piet Damen uit Lieshout en in 1959
door Piet Steenvoorden uit Heemstede

Doorkomst op de Boterdijk, waar ook de start en finish was (1958)

Uitslag:
1. Piet Damen
2. Tonny Bergmans
3. Ab Geldermans
4. Leo van der Pluym
5. Kees van der Zande
6. Piet van den Brekel
7. Jef Coone
8. Hein van Breenen
9. Jaap Kersten
10. Joop van de Putten

Winnaar Piet Damen met naast hem
zijn verloofde en organisator Wil Dols

Piet Steenvoorden

Gerrit Hijnekamp gaat ”thuis” juichend
over de streep

Gerrit Hijnekamp wist de ronde van Siebengewald in 1964 bij de amateurs
te winnen. Bij de nieuwelingen won dat jaar de Fries Tiemen Groen die
later zou uitgroeien tot de beste achtervolger en tijdrijder ter wereld. Bij
de amateurs en bij de profs behaalde hij een wereldtitel. Theo Nikkessen
reed ook nog samen met Tiemen Groen, Jaap Oudkerk en Gerard Koel in
de ploegachtervolging op de piste.

TWC organiseerde enkele malen
het kampioenschap van Limburg
en vaak de bekende klassieker
Omloop van Noord-Limburg. Deze
werd voor het eerst in 1979
gehouden voor nieuwelingen en
junioren, winnaar bij de junioren
werd TWC-lid Martin Teunissen.
Een jaar later stond Teun van
Vliet op het hoogste podiumplekje

Knaven vóór Blijlevens op de Gochsedijk

Servaes Knaven won in deze
catagorie 2 keer nl. in 1988 en
1989. In 1988 klopte hij in de
eindsprint niemand minder dan
Jeroen Blijlevens
Zelfs de finale van de
Promotiecompetitie, een
tweedaagse voor eliterenners,
werd enkele keren in
Siebengewald gehouden.
Ook, de vroeger in Limburg heel
bekende Wielerbedevaartsronde,
stond enkele malen op het
programma van TWC.
Olympia’s Tour
In 1966 was Siebengewald
startplaats voor de 6e etappe van
Olympia’s Tour n.l SiebengewaldDoetinchem welke gewonnen
werd door Leo Duyndam.
Ook in 1974 startten de renners
van “Olympia’s Tour” eveneens,
met technische medewerking van
TWC, in Siebengewald ditmaal
voor de ploegentijdrit
Siebengewald-Arcen.

Wielercomités
Diverse malen heeft TWC
medewerking verleend aan
wielercomités en stichtingen in de
regio o.a. in Afferden, Gennep,
Sevenum, Horst, Well, Lottum,
Vierlingsbeek, Baarlo, Boxmeer,
Tegelen, Schinveld, Reuver,
Heijen, Bergen (Lb). Venray en bij
de Stichting “Omloop
Maasduinen”
Aan Duitse zijde verleende TWC
medewerking aan de ronde van
Straelen en “Rundum Rhede”.
Hier werden de inschrijvingen van
de Nederlandse renners door TWC
verzorgd. De contacten met de
Duitse wielerautoriteiten waren
bijzonder goed.

Van 70 naar 100
Deze titel doet een beetje denken
aan zo’n autorubriek waarin van
een of andere nieuwe bolide de
acceleratiesnelheid in seconden
wordt besproken. Maar niets is
minder waar. Het gaat hier niet
over iets mechanisch. Waar het
wel over gaat, is over een mens
van vlees en bloed. Een man met
een imposante gestalte. Oké, hij
houdt wel van snelheid. Op de
motor, met de auto, sowieso in
het leven. En vroeger, tot een
jaartje of tien geleden, ook op de
fiets. Hij was zo snel dat hij zelfs
kampioen van Nederland werd.
Een frêle, lange jongeman van
hooguit zeventig kilo die in 1994
zomaar alle topamateurs in het
pak deed en wegkampioen werd.
Maar diezelfde figuur heeft anno
2008 een andere arena ontdekt.
Met hetzelfde fanatisme als
destijds op de fiets leeft hij zich
nu uit in de sportschool. Urenlang
beult hij zich af op al die
martelmachines in de
fitnessruimte. Zijn dieet is erop
afgestemd.
Spiermassa
kweken is
zijn credo.
“Ik weeg
nu 95,
maar ik wil
naar de
100”. Een
ambitie
verwoord in meer dan duidelijke
taal. En hij gaat er vol voor.

De borstkas van een olympische
zwemmer, armen als
scheepstrossen en dijen als
tempelpilaren: Sylvester Stallone
in Velden, Limburg.
Op die foto uit 1986 ziet hij er
eigenlijk nog heel aandoenlijk uit.
Net over van de NWBadspirantjes van TWC de
Trappers. De ronde van Heer, zijn
eerste wedstrijd als nieuweling bij
de KNWU. Uitkomend voor zijn
nieuwe club TWC Noord-Limburg.
In beestachtig slecht weer zomaar
4e worden achter toen al
gevestigde namen als D. Nelissen,
P.Strouken en Cuypers. Meteen
ook al clubkampioen. De opmaat
voor een mooie carrière.

Pascal Appeldoorn had het
allemaal: atletisch vermogen,
talent, eerzucht, zelfvertrouwen,
noem maar op. Onbevangenheid
ook, vaak op het impulsieve af.
Eigenlijk voor de duvel niet bang.
Erin vliegen en dan maar zien
waar het schip strandt.

Tot zijn 20e bleef Pascal TWC
Noord-Limburg trouw. Maar dan
begint de odyssee om in het
wedstrijdcircuit verder te kunnen
groeien. Begrijpelijk want TWC
Noord-Limburg ontbeerde toen de
faciliteiten om de renners
topwedstrijden te laten rijden.

Pascal op weg naar het kampioenschap
van Nederland in 1994, dit was de
laatste keer dat het kampioenschap in
deze categorie verreden werd

Van de Limburgse koersen stapt
hij over naar het Brabantse. Een
harde leerschool. Maar dat geldt
ook voor de volgende overstapjes.
Van clubcompetitie naar
topcompetitie, van nationaal naar
internationaal. Pascal nestelt zich
langzaamaan in de hogere
regionen van het amateurpeloton.

Doorgedreven trainingsarbeid -tot
zes uren per dag- en een blinde
ambitie werpen hun vruchten af.
Hij rijdt "kort" in grote
wedstrijden en wordt naar het
buitenland uitgezonden. Soms
dichtbij in Europa, maar ook naar
etappekoersen in verre oorden als
Canada, Mexico, Indonesië en
Gouadeloupe. Hij koerst en traint
met mannen die later als
professional een klinkende erelijst
opbouwen.

Misschien is zijn Nederlandse titel
op de weg bij de amateurs
(tegenwoordig elite zonder
contract) in 1994 wel het hoogste
punt uit zijn loopbaan. Met die
titel op zak trekt hij zijn eigen
plan en verdwijnt wat uit beeld
van de keuzeheren van de KNWU.
“Ik zat als Limburger in het
verdomhoekje bij mannen als Piet
Hoekstra” zegt hij nu, denkelijk
wel een beetje tegen beter weten
in.

Het jaar daarop wordt
hij tegen het einde
van het seizoen prof
bij TVM. Geldschieter
en cosponsor Wim de
Witte van Polis Direct
mag drie renners
meebrengen. Pascal is er een van.
Maar Cees Priem
belt na het
seizoen laconiek
op dat het over is.
Geen contract
meer en dus
terug naar de
semi-profs van Jo
Piels. In ‘96 rijdt hij nog wel
uitslagen. Zo wint hij de Arjaan de
Schipper-Trofee in Zeeland.
Zeventig kilometer alleen vooruit
langs de zee, opboksend tegen de
elementen.

Een “uitgewoonde”Pascal

Toch begint het heilig vuur minder
fel te branden. Ook bij zijn
trainingsmaat Rob Mulders, dan al
ettelijke jaren beroeps en
gelouterd in het metier, zit er
sleet op de motivatie en prestatie.

De verborgen verlokkingen van
het milieu kunnen de neerwaartse
spiraal voor hen nog wat
camoufleren. Maar uiteindelijk is
er geen ontkomen meer aan en
valt het doek. Rob hangt de fiets
aan de wilgen en verongelukt kort
daarop jammerlijk. Als ultieme
wraakoefening op zoveel onrecht
in het leven explodeert Pascal in
het vroege voorjaar van ’98 nog
eens en wint de Beverbeek
Classic. Maar dan is de koek ook
echt op.
Pascal Appeldoorn kijkt niet om in
wrok. “Ik heb een hele mooie tijd
gehad. Veel meegemaakt, veel
gezien. Ik ben trouwens, ondanks
alles, ervan overtuigd dat ik een
goede prof had kunnen worden”.
De analyse waarom dat niet
gelukt is, doet er niet nu niet
meer veel toe. Live goes on,
nietwaar. Pascal heeft weer
nieuwe uitdagingen. ”Bodyshaping
en van tijd
tot tijd uit
mijn dak op
een
houseparty”.
Pascal
Appeldoorn
gaat nog steeds voor het volle
pond: “Ik ga voor de 100 kilo”.

De dood of de gladiolen
Eén van de jaarlijks terugkerende
rituelen voor elke
wielervereniging is het
clubkampioenschap. Met na afloop
het omgorden van de daarbij
horende kampioenstruien. Het
hele jaar met trots te dragen door
de laureaten.
Zo uitgedost verscheen ook ooit
Jan van Katwijk aan de start van
de militaire titelstrijd. Na de koers
mocht hij, als primus, over de
kampioenstrui van TWC
Siebengewald nog mooi een

nationaal tricot aantrekken. Een
prachtig gezicht!
Maar soms gaat er wel eens wat
mis. Dan blijken door wat
kortsluitingen de kampioenshirts
niet op tijd in orde. Maar tijden
van nood maken vindingrijk.
In België kregen de winnaars
altijd van die grote palmen met
bedrukte linten eraan. Het waren

dezelfde linten die de plaatselijke
bloemist ook bedrukte voor zijn
grafstukken. De palmen zelf
hadden ook dikwijls veel weg van
een graftak. Wat natuurlijk wel
weer paste. De winnaar was
immers onderweg al “vele doden
gestorven”. Dat de dood en de
gladiolen letterlijk heel dicht bij
elkaar liggen bleek onder meer al
eens bij de GROTE PAASTROFEE
van de gemeente Rillaar (B). De
overwinningspalm werd namelijk
geschonken door Mortuarium
Mertens uit Tielt-Winge. Ze
hadden er bij Mertens toch zat
klaarliggen. Een wat frisser lintje
eraan dan “normaal” en klaar was
Kees.
In die sferen werd er in België wel
meer “geïmproviseerd” De
beroepsrenner Emiel van Cauter,
generatiegenoot van Jaap Kersten
en Wim Gramser, kwam vaak met
een lijkauto naar de koers. Wat
bleek: de Van Cauters hadden
thuis een
begrafenisond
erneming. Als
de uitvaarten
’s ochtends
geweest
waren, tufte Mieleke na de noen
heel gerieflijk

naar de koers. De afschrijving liep
toch door, waarom het ding dan
in de garage laten staan. Zo
redeneerde althans Miel, de oudamateurwereldkampioen van
1954.
Dus toen op enig moment in
Siebengewald de nood aan de
man kwam, was ook de oplossing
nabij. De wakkere bestuurders
van TWC bestelden, indachtig de
“Vlaamse variant”, bij de
dorpsbloemist een aantal oranje

De eerste titelhouders van TWC
in 1959

v.l.n.r. Wim van Rossum (nieuwelingen)
Gerrit Janssen (amateurs) en Ton van
Mil (adspiranten)

Kampioenen van 1961

rouwlinten met als opdruk
“Clubkampioen”. Vier
veiligheidsspelden en de
provisorische kampioenstrui was
fix und fertig. De kampioenen
stonden meer dan patent op de
foto!

v.l.n.r. Theo Nikkessen (amateurs) Ton
van Mil (nieuwelingen) en Gerrit Peters
(adspiranten)

TWC-clubkampioenen
De eerste clubkampioenschappen
van TWC werden in 1959
gehouden op het industrieterrein
te Bergen. Van kampioenstruien
was destijds geen sprake de
renners waren al heel blij met één
tricot, in hun fietsgarderobe.

Theo op weg naar de titel

