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Jaaroverzicht 2016 NWB 
 

In maart werd weer zoals elk jaar de algemene ledenvergadering gehouden. Dit keer echter voor de 

66
e
 keer. Deze jaarvergadering werd een beetje in een mineur stemming gehouden. Het aantal 

personen wat aanwezig was, was laag. En dan zijn daar ook de gevoelens zijn dat het minder wordt 

met aantallen wedstrijden, leden en licentiehouders. De cijfers laten over de jaren heen op de lange 

termijn ook zo'n trend zien. Het aantal licentiehouders en verenigingen/stichtingen is echter stabiel. 

Het aantal wedstrijden was dat ook, tot vorig jaar.  

De overige punten van de jaarvergadering werden verder snel afgetikt.  

 

Leden 

Het aantal licentiehouders steeg iets van 72 naar 75. We hadden dit jaar 4 Amateur Vrouwen op de 

licentielijst staan. Het aantal verenigingen en comités liep op van 18 naar 22. We mogen in ons 

ledenbestand TWC Netersel, St. Wielerwereld Vlijmen, St. Wielerronde Tungelroy en Westland Wil 

Vooruit verwelkomen.  

 

Wedstrijden 

Het aantal wedstrijddagen daalde van 19 naar 14 door het wegvallen van Beegden, Streetrace 

Melderslo, Veldhoven, de Omloop der Peel, Someren-Peer-Someren, Ronde van Brabant, Twee 

Landen Koers en de tijdritten in Arcen. Westland Wil Vooruit organiseerde het NK WFN onder de 

NWB vlag. De Zwaluw organiseerde de Omloop Liessel-Liessel en de Omloop van de Peelrijt. 

Verder zag in Tungelroy de ronde van Tungelroy weer het levenslicht.  

Ook werd weer de Dekkers competitie voor Masters gehouden in Venlo op de wielerbaan. Deze 

bestond uit 6 wedstrijden. Dit keer voor de renners vanaf 30 jaar 

Daarnaast natuurlijk de Jos Feron Cup met 17 wedstrijden, waarvan er 9 door een NWB organisatie 

geregeld worden. 

 

Bestuur 

In het bestuur vond geen wijziging plaats. Adrie van der Heijden is voorzitter, Leo Verberne 

secretaris, Piet van Boven penningmeester en bestuurslid Huub van den Beucken. Renee Gielen is 

verantwoordelijk voor de kalender en juryzaken. Zij worden steeds bijgestaan door adviseur Paul 

Gielen. 

In deze samenstelling werden diverse vergaderingen en besprekingen bijgewoond. Zo zaten we rond 

de tafel met diverse organisatoren, met het gehele of het dagelijkse bestuur, met de WFN en de 

provincie Limburg. 

 

Jurykorps 

Voor ons jurykorps hebben we een aantal vrijwilligers gevonden die dat korps mee willen versterken. 

Een aantal daarvan heeft al vele jaren ervaring als jurylid bij de KNWU. 

 

Samenwerkingsverband 

In 2016 werd het samenwerkingsverband tussen de NWB, DE NTFU en de KNWU, de Wieler 

Federatie Limburg, opgeheven. In de wintercompetitie is de samenwerking tussen de NWB en 

KNWU wat hechter geworden. Zo werd in Schweiberg de KNWU geholpen door daar ook voor de 

titel te laten RK/DK te rijden. De integratie van de programma's en alle aanverwante zaken waren in 

2 weken geregeld voor de KNWU.  



 

Prestaties van onze renners  

Net als vorig jaar ook dit jaar geen wedstrijd om het NWB-kampioenschap. In het 

regelmatigheidsklassement Jan Beckers won bij de amateurs: Bas Janssen en werd dus NWB 

kampioen voor respectievelijk Roy Simons en Kristian Michiels. Bij de masters was Jo Montforts de 

winnaar en dus kampioen voor Peter Verhouden en Henk Hassing. 

 

De WFN kampioenschappen werden dit jaar in de Lier gehouden. Bij de 60 plussers werd Bert 

Bakker kampioen. Bij de 50-59 jarigen was Chris Maas de snelste. Bij de 40-49 jarigen was dat Cees 

Snoek. Bob van den Berg was kampioen bij de amateurs. En bij de dames Esther Kortekaas. In de 

uitslagen zagen we dit keer een enkele NWB-ers: Peter Verhouden werd 33
e
 bij de 40-plussers. Bij 

de 50-plussers was Jo Montforts de snelste NWB-er met een 29
e
 plaats. Bij de 60-plussers werd Jac 

Roemerman 6
e
. Bij de dames en amateurs geen NWB-ers aan de start. 

 

Bij het I.C.F. W.K. in Groot-Gelmen (B) deden er dit jaar ook weer NWB-ers mee. Bij de amateurs 

werd Stein Posthuma 33
e 
 en Tim Allen DNF. Jacques Cox 3

e
 en Peter Verhouden DNF bij de 40+. 

Bij de 60+ werd Jac Roemerman 6
e
.  

 

Jos Feron CUP wintercompetitie  

In oktober ging  het seizoen 2016-2017 van de wintercompetitie van start en wel om de Jos Feron 

Cup. De stichting, onder leiding van Piet van Boven en Armand van Mulken, had de coördinatie weer 

in handen. 

Dit seizoen bestond de wintercompetitie uit een zeventiental veldrit en MTB wedstrijden. Twee meer. 

De eerste was echter enkel voor de mannen en masters wedstrijden, gezien de integratie van het 

programma met het NK Politie/Brandweer. Dit jaar zijn de aantallen deelnemers iets gestabiliseerd. 

Wel heel veel inschrijvingen voor het hele seizoen, in totaal 142. Het hoogste aantal deelnemers 

(234) in Reuver. Gemiddeld deden er 180,9 mee, 2 minder dan vorig seizoen. De jeugd was weer net 

als vorig jaar goed vertegenwoordigd. Gemiddeld 56 deelnemers. Bij de categorie Jeugd-1 en 2 wordt 

af en toe gesproken om ze apart te laten rijden. De MTB mannen en masters laat echter flink te 

wensen over. Gemiddeld samen 30. Maar zeker naar het einde stonden er soms 10-12 aan de start. 

Voor 2 categorieën samen. Deze afname werd overigens wel goed gemaakt door een stijging in de 

Nieuwelingen/Junioren categorieën. Het bestuur, de sponsoren en alle betrokkenen keken in ieder 

geval tevreden terug op een geslaagd winterseizoen.  

 

Hulp nodig 

Vrijwilligers zijn altijd welkom, al is het maar om gedurende een korte tijd een bepaalde taak uit te 

voeren.. Dit kan op alle vlakken, jureren, automatiseren, berichtjes en foto's aanleveren, uitslagen 

verwerken, besturen, etc. Voor korte of langere tijd. 

 

Samengesteld: Leo Verberne. 

 

Statistisch overzicht  

Per eind  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licentiehouders (Tour) 39 38 42 32      

Licentiehouders (Jeugd/Junior/Nieuw./Vr) 4 3 2 2 7 13 24 17 17 

Licentiehouders (Amateurs A & B) 39 33 23 21 19 20 24 16 15 

Licentiehouders (Masters A & B) 42 40 42 37 38 34 37 39 43 

Verenigingen 25 25 23 22 19 22 20 18 20 

Wegwedstrijddagen (onder auspiciën NWB) 27 28 25 25 23 25 21 19 14 

Cross- MTB wedstrijden 14 16 15 15 14 15 16 15 17 

Bestuursvergaderingen 6 6 6 5 7 5 5 4 5 

Nieuwsbrief 2 4 3 2 4 0 0 4 1 
 


