Diverse clubkampioenschappen

Matje Gerrits (1965)
Begin jaren 60,start TWC kampioenschappen
voor nieuwelingen en adspiranten met o.a
Tien van Tienen,de gebr.Kees en Theo Ermers,
Hans Teunissen, Gerrit Peters ,Hans Vloet en
Paul van Riet

Jan van Katwijk (1967)

Piet van Katwijk (1971)

Kampioenschap van
1972/1973

Kampioen Fons wordt gehuldigd door
de voorzitter van TWC Hay
Reinders,op de foto naast Hay, Wim
Hijnekamp ook hij was jarenlang
bestuurslid van TWC

In 1973 was de titel wederom voor
Fons, in dat zelfde jaar werd hij in de
kampioenstrui van TWC bovendien
LIMBURGS KAMPIOEN met op de
tweede plaats Math Dohmen

Fons van Katwijk prolongeert Clubtitel
TWC Noord-Limburg 1974
BERGEN - Fons van Katwijk, de
jongste van de fietsende gebroeders
uit het Brabantse Oploo heeft
afgelopen zondag zijn clubtitel van
de Toer-en Wielerclub NoordLimburg geprolongeerd. Tijdens
deze clubkampioenschappen, die in
Bergen op het industrieterrein
werden verreden, nam hij met Harry
Janssen (Sevenum) en Henk Smits
(Baarlo) een ronde voorsprong.
In de eindspurt toonde hij zich aanmerkelijk sneller dan de talentvolle
Sevenummer Janssen, Henk Smits werd
derde. De vierde plaats was voor Thijs
Nellen (Maasbree) en als vijfde finishte Jac
Roemerman uit Venlo.
Henk Vriens uit Weert werd winnaar in de
categorie junioren .Bij de nieuwelingen
werd Ron Paffen (Gennep) clubkampioen
hij klopte zijn plaatsgenoot Henry
Spanjers.
De overige kampioenen in hun
leeftijdsgroepen: Ronny Vriens, Weert
( 8 jaar) ; Armand Cremers, Tegelen (11
jaar) ; Louis Elemans, Heijen (12jaar)
John Post, Tegelen (13 jaar) en Frans
Vullings, Gennep (14 jaar)

Een jaar eerder werd Fons in de
kampioenstrui van TWC ook
Limburgskampioen

Op het industrieterrein te Bergen was met
medewerking van de gemeente een mooi
parkoers uitgezet,ook kon TWC gebruik
maken van het Gemeenschapshuis. Met
een gezellig samenzijn in cafetaria Hen en
Nel werden de clubkampioenschappen
1974 afgesloten. Hier reikte de heer Harrie
Reynders, voorzitter van TWC de prijzen
uit. Voor elke deelnemer was er een
herinneringsmedaille.

In 1975 was de titel wederom voor Fons

Martin Teunissen veroverde zijn eerste TWC- clubtitel in
1979 bij de junioren.
Een jaar later won hij de kampioenstrui bij de amateurs en
in deze categorie zouden voor hem nog vele titels volgen.

Gezamenlijke clubkampioenschappen 1984, in Well

Kampioenstrui van Stan Janssen
die hij in 1985 veroverde bij de junioren

De clubkampioenschappen van alle Limburgse
verenigingen werden in 1986 gehouden in Heer

Stan Janssen met in zijn kielzog Raymond Meijs

Clubkampioenschappen 1987

Pascal Appeldoorn

Ron Paffen met in z,n wiel Rob Mulders

Jean Paul Willems

In 1989 werd in Gulpen het wielerseizoen seizoen geopend met
het gebruikelijke, onderlinge clubkampioenschap

TWC amateurs aan de start voor hun kampioenschap v.l.n.r.: Hans v/d Munckhof,
Pascal Appeldoorn, Henny Rouw, Roland Gielen, Ron Didden, Stan Fijnaut en NN

De Toerafdeling
Begin jaren tachtig krijgt TWC een
toerafdeling: TC Noord-Limburg
Door omstandigheden kozen deze
leden na enkele jaren een eigen
weg.

TC Noord-Limburg in de jaren tachtig

Op 20 november 2006 sluiten de
vijftien leden van deze
toerafdeling zich weer officieel
aan bij TWC. De statuten zijn op
deze dag aangepast en
aangeboden bij notaris Simons in
Venlo in het bijzijn van de heren
Geert van der Heijden (Toerclub)
en Jan Daverveldt (TWC).
Wim Graat, Marcel Aarts en Wim
Remmen vormen nu het eerste
dagelijkse bestuur van de
toerafdeling. Hiermee maakt de
toerafdeling een doorstart binnen
de grotere TWC.
De toerafdeling heeft een
programma van toerritten op de
zondagmorgen. Van eind maart
tot oktober is er vanaf het
Raadhuisplein in Nieuw Bergen,
telkens een rit van 80 tot 120
kilometer.

De toerafdeling is ook lid van de NFTU

Inmiddels heeft ook
een groot aantal
wielerenthousiasten uit
Siebengewald zich
aangesloten bij de
toerafdeling. Zij
vertrekken iedere
zondag vanuit
Siebengewald voor hun
tocht met een iets
kortere afstand en iets
lager tempo dan de
groep vanuit Bergen.
Op een aantal
momenten rijden beide groepen
samen.
In 2008 is er ook gestart met een
training op de woensdagavond.
Dan wordt er een kortere ronde
met meer snelheid verreden. Dit
is een vaste route van Bergen via
de bruggen van Well en Gennep.

zijn vele leden van de toerafdeling
actief.
Kortom, de toerafdeling is een
levendige poot van TWC , waar
men een combinatie van lekker
sporten en gezelligheid, vaak met
koffie en gebak, vindt.

Drukte bij het inschrijven voor de
Totenhűgel 2007

Sinds een groot aantal jaren
organiseert de toerafdeling met
succes, op Tweede Paasdag, de
toertocht Rondom de Totenhűgel.
Een hoogtepunt: meer dan 900
deelnemers in 2007. De
toerafdeling neemt ook deel aan
diverse toertochten van andere
verenigingen en heeft onlangs een
tocht van Bergen (NH) naar
Bergen (LB) georganiseerd.

Toeren door het mooie Noord-Limurg

De toerafdeling ondersteunt TWC
bij vele gelegenheden. Ook bij de
activiteiten van de Stichting
Wielerevenementen Maasduinen

(1973)

De Italiaan Pierino Baffi met
Jaap kersten in een lange
ontsnapping tijdens de derde
etappe (Pamplona-Zaragoza)
van de ronde van Spanje in
1958.
Aan de meet gekomen, had
Jaap weinig kans tegen de
rassprinter Baffi, die maar
liefst vijf tour-etappes in een
massasprint won.

Bovenstaand artikel gaat over de 14e etappe van de Ronde van Frankrijk in 1961

In 1954 was er in Chaam weinig kleed en
douchegelegenheid, met een emmertje
water was men al tevreden. Jaap Kersten
spoelt het stof van zijn lichaam en Wim
Gramser wordt onderhanden genomen door
Kubus ome

Piet (l) en Fons van Katwijk tijdens de Grote
Prijs Noord-Limburg, op de baan te Baarlo
(1979)

Matje Gerrits wint midden jaren 60
de ronde van Hulsberg

Eddy Merckx en Piet van Katwijk in
actie tijdens de Ronde van Weert,
die gewonnen werd door Didi
Thurau (1975)

Jan van Katwijk als ploegleider,links
Martin Teunissen en rechts Ron Paffen

Wil Brouwers

1972

Henk Smits

De uitslag van
1980:
1e Teun van Vliet
2e Leon Nevels
3e J. Pirard

V.l.n.r.:Tien van Tienen, Tiny Teunissen, Paul van Riet, Matje Gerrits,Theo Ermers, Henk
Ermers, Hans Vloet en Mantje Kersten

Wim van Rossum op kop, gevolgd door Theo Nikkessen

Wiel Lijnders in actie

Ton van Mil en Tiny Teunissen

Frans Thijs in de TWC- kleuren

Jan Willemsen en Theo Nikkessen

Na zijn overwinning in Siebengewald krijgt Gerrit Hijnekamp de
eerste felicitaties van zijn Joke

Tönne Janssen en Henk Heezen

Fons van Katwijk wint als 13-jarige een
jeugdwedstrijd bij het crossen op een
zelfgebouwde fiets (Oeffelt 1964)

Martin Teunissen wint in 1986 de voorwedstrijd van de Amstel Gold Race
voor amateurs, op plek vier en vijf eindigen Rob Mulders en Geert Wijers

De ronde van Heerlen was in 1986 voor Ron Paffen
vóór Frank Jochems

Martin Teunissen wint in 1988 de Nacht van
Linne, met op plek 2,( rechts op de foto) Wayne
McCarney (lid van de Australische baanselectie)
geheel links, Tonny Teuben die 3e werd.
De heren stonden anders dan gebruikelijk
op het podium.

Ron Paffen wint de ronde van Liessel
v.l.n.r.:Wim Daams, Ron Paffen en
Dave Das (1986)

De Binnenstadronde van Eindhoven voor Junioren werd
in 1986 gewonnen door Stan Janssen.
v.l.n.r.: Menno Vinck, Stan Janssen en Ad Tak

Erelijst Omloop van Noord-Limburg te Siebengewald voor amateurs/elite
renners georganiseerd door TWC

Antoine Goense (1996)

Paul van Schalen (1998)

Gerben Löwik (1999)

De wederopbouw
Krantenknipsel, 23.05.2001 ( De Limburger )

Martin Teunissen

Ton v/d Pas

Leo Hesen

Staande v.l.n.r.:Peter Thijsen,Ron Stijns,
Herman Kroezen, Bob Rijvers,Ron Graat,
Leon Franssen zittend v.l.n.r.:Stan Janssen,
Leon Daniëls en Hans v/d Munckhof

Krantenknipsel, 02.05.2003 ( De Gelderlander)

Ron Graat wint Ronde van Deurne
(08.06.2003)

Krantenknipsel, 09.06.2001 (De Limburger)

Albert Stofberg bekijkt
de nieuwe clubkleding
van TWC (dec. 1985)

TWC’ers sterk in de amateurklassieker
“Omloop der Groene Gemeente Heusden”
v.l.n.r. Ron Graat, Stan Janssen en Emiel
Borsboom (2003)

Afferden (2001)

Podiumplaatsen voor TWC in Afferden
v.l.n.r.: Stan Janssen (2e), Ron Graat (1e)
en Rob Harbers(3e) (15.07.2001)

Ook in de ROG Tour van 2003
was TWC succesvol.

Limburgskampioenschap
te Heythuysen (20.05.2002)

(28.04.2002)

29.05.2005

V.l.n.r.:Erik Nieuwerth (2e),
Ron Graat (1e) en André GrootVeld (3e) (Wageningen 2001)

Schatberg Akkermanscup
28 januari organiseerde onze club
een wedstrijd in het kader van de
Akkermanscup op het terrein van
de Schatberg. Ondanks het koude
weer haalden bijzonder veel
renners een rugnummer af. Veel
lof was er voor parcours dat ten
opzichte van voorgaande jaren
heel wat meer vergde van de
deelnemers. Een nieuwtje was
het "promotiedorp" van de
sponsors. De man van de dag
was Eric Hegger die in Sevenum
zijn eerste overwinning als
amateur behaalde.
Eric Hegger,winnaar te Sevenum (2007)

50-jarig jubileum 25.11.2006

Jack Lenssen ontvangt de KNWU-vlag
van de heren René Simons en Willy
Schreurs
Voorzitter,Jack Lenssen heet eenieder
van harte welkom

Enkele TWC-bestuursleden, v.l.n.r.:
Ramond Peeters, Jan Daverveldt en Theo
Ponjee

De forumdiscussie onder leiding van
Herman Crins leverde veel gespreksstof
op. V.l.n.r.:Henk Arts, Arie Terburg, Eric
Hegger, John Hesen en Theo Kock.

De receptietafel werd bemand door,
v.l.n.r.: Jelle Goertz en Jaap Arts

V.l.n.r.:Stan Janssen ,Leon Daniels en
Jos Euwes

De ceremoniemeester en forumleider,
Herman Crins (l) in gesprek met Jan
Daverveldt

V.l.n.r.: Harry Jans, Wim Gramser en
Sander Jans

V.l.n.r.: Hans Scholtz, Wim Graat en
Jan Vloet
Jaap en Cis Kersten worden in de bloemen
gezet voor het 50- jarig lidmaatschap van
Jaap bij TWC.

V.l.n.r.Theo Nikkessen, Ton van Mil, Niek
Wijnhoven en Antoon v/d Boogaard.
V.l.n.r.:Wim van Rossum,Wim Gramser,
Henk Arts en Arie Terburg.

V.l.n.r.:Piet van Katwijk met partner
Henriette, Jaap Kersten, Fons van Katwijk
en Thijs van Asten.

V.l.n.r.:Niek Wijnhoven, Leo Hesen en
Tönne Janssen.

V.l.n.r.: Piet van Katwijk, Jaap Kersten,
Matje en Truus Gerrits

V.l.n.r.: Gerard Keijsers en Fons van
Katwijk.

V.l.n.r.:Theo Teunissen, Jaap Kersten,
Tiny Teunissen en Gerrit Peters

Jan Reinders

Henri Spanjers in gesprek met John
Hesen

De viering van het 50-jarig (!)
bestaan van onze wielerclub in
zaal De Heidebloem was een
succes. Na de gezellige receptie
kon iedereen herinneringen
ophalen met oude bekenden. Het
forum en de "buut" van oudrenner Jan Reinders bleken zeer
in de smaak te vallen.
Kortom een prachtige avond voor
velen en een schitterende mijlpaal
in al de zo rijke historie van onze
club.

Piet en Jan van Katwijk

Tanja Janssen zorgde voor
de video-opnames

Het jubileumcomité bestond uit,v.l.n.r.:
Jos Euwes, Jaap Kersten, Leon Daniëls,
Ton van de Pas, en Gerrit Janssen

De toekomst
We hebben gezien dat de vijftig jaar TWC Noord-Limburg vijftig jaar vol
afwisseling zijn geweest. Er waren momenten dat we konden genieten van
prachtige sportprestaties en de naam van Siebengewald en NoordLimburg de voorpagina’s haalde. Leden en bestuurders zullen hieraan met
genoegen terugdenken en zij zullen liefst de tijden vergeten dat het
minder goed ging.
Er waren zelfs periodes dat de club nauwelijks leden telde. Dieptepunt
vormden de jaren dat de wielervereniging een slapende club was en géén
renner de clubtrui wilde dragen. Verwelkte bloem bloeit weer kopte het
Dagblad voor Noord-Limburg, toen enkele mensen hun schouders eronder
zetten en de zaak weer op gang brachten.
Zo'n nieuwe start was telkens alleen mogelijk door de inzet en het
enthousiasme van al die personen die ooit lid waren van de
Siebengewaldse club en de nodige tijd hebben gestoken in het weer op de
rails zetten van de op dat moment zieltogende club. Iedereen weet dat
dergelijke inspanningen vaak nauwelijks gewaardeerd worden. Daarom
past hier slechts een woord van dank, nee, liever een geweldig applaus
voor deze werkers achter de schermen!
We zijn hun veel dank verschuldigd.
Op allerlei manieren heeft de club vroeger en nu aan de weg getimmerd
en daarmee een naam verworven in de wielerwereld.
De laatste jaren is te merken dat het bestuur midden in de maatschappij
staat. De club heeft niet een alleen een wielerafdeling, maar ook een
toerafdeling. De bestuursstructuur is aangepast: het algemeen bestuur
wordt gesteund door drie afdelingsbesturen, namelijk voor wedstrijden,
voor recreatie en voor algemene activiteiten. Er is sprake van goede
contacten met de KNWU én met de NWB en licentiehouders van beide
bonden rijden in Noord-Limburgse kleuren. Natuurlijk bestaat er een eigen
website en verschijnt er regelmatig een digitale Nieuwsbrief. Zeer
bijzonder is de jaarlijkse relatiedag, waarop leden van Noord-Limburg een
aantal wielerminnende personen een dag aanbieden die begint met een
fietstocht of mountainbikerit, verder gaat met een sportdiner en eindigt
met een forumdiscussie.
Onlangs hebben enkele sponsors hun steun (weer) toegezegd voor enkele
jaren en dat is voor iedereen een zeer plezierige basis om verder te
werken aan een volgende periode van vijftig jaar waarin de naam TWC
Noord-Limburg voor iedereen een positieve betekenis blijft houden.
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