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Jaaroverzicht 2017 NWB 
 

In maart werd voor de 67
e
 keer de algemene ledenvergadering gehouden. Ook hier was het aantal 

aanwezigen laag. Daarnaast is er het idee dat het minder wordt met aantallen wedstrijden, leden en 

licentiehouders. Helaas is dit een algemene trend, alhoewel het aantal licentiehouders stabiliseert. 

Tussen 1998 en 2007 hadden we tussen de 100-160 licentiehouders zonder de tourlicenties. Dat was 

in de tijd dat men met onze licentie overal kon starten, maar nog wel veel renners meerdere licenties 

namen. De laatste jaren heeft men vaak nog maar 1 licentie, waarmee overal gestart kan worden.  

 

Leden 

Het aantal licentiehouders steeg iets van 75 naar 76. We hadden dit jaar 5 Amateur Vrouwen op de 

licentielijst staan. Het aantal verenigingen en comités zakte van 22 naar 21. St. Wielerpromotie 

Limburg en Westland Wil Vooruit en Bocholtz Promotion zegden hun lidmaatschap op en we 

verwelkomen FC Parkzicht Herten en Stichting Wieler- en Skateomgeving Venlo.  

 

Wedstrijden 

Het aantal wedstrijddagen daalde van 14 naar 13. In 2016 stond van Westland Wil Vooruit het NK 

WFN onder de NWB vlag op het programma. De Dekkers competitie voor Masters op de wielerbaan 

in Venlo ging dit jaar niet door.  

Daarnaast natuurlijk Limburgcross Competitie met 17 wedstrijden, waarvan er 9 door een NWB 

organisatie geregeld worden. De hoofdsponsor hier was Toma Cycles. 

 

Bestuur 

Aan het bestuur werd toegevoegd Jan Meulendijks uit Mierlo. Daarnaast heeft het bestuur een aantal 

taken anders verdeeld. Adrie van der Heijden is voorzitter, Leo Verberne secretaris, Renee Gielen 

nam de taak van penningmeester op zich. Daarnaast zijn Piet van Boven en Huub van den Beucken 

bestuurslid. Jan Meulendijks 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 KNWU 

district Limburg en met Limburg Cycling. 

 

Jurykorps 

Ons jurykorps is op sterkte gebleven. We hebben aanvulling gekregen van enkele mensen die ook bij 

de KNWU jureren. 

 

Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband tussen de NWB, DE NTFU en de KNWU, de Wieler Federatie Limburg, 

werd opgeheven en opgevolgd door Stichting Limburg Cycling. In de wintercompetitie hebben ze 

een behoorlijk positieve rol gespeeld door de koppeling te leggen naar het WK UCI 2018. Ook is de 

samenwerking tussen de NWB en KNWU in het najaar wat hechter geworden.  

In het begin van het jaar waren er een aantal onduidelijkheden/discussiepunten over de geldende 

afspraken, de mogelijkheid om bij elkaar te starten en de intenties van beide partijen werden verkeerd 

ingeschat. Na een aantal stevige gesprekken stonden in juli de neuzen weer dezelfde kant op. Dit is 

tijdens een bijeenkomst in Papendal  met alle belanghebbenden van de WFN samenwerking 

nogmaals bevestigd. 



In 2017 is er een eind gekomen aan de I.C.F. Althans aan de samenwerking hierin tussen alle bonden. 

De secretaris heeft de bestuursfuncties gekaapt, de statuten aan laten passen en zich alle rechten 

toegeëigend. De bonden zullen elkaar en elkaars licenties nog wel blijven erkennen, maar ze hebben 

geen enkele zeggenschap meer in de ICF.  

 

Prestaties van onze renners  

Net als vorig jaar ook dit jaar geen wedstrijd om het NWB-kampioenschap. De deelname van de 

NWB renners in onze wedstrijden is van dien aard, dat we besloten om niemand kampioen te maken. 

 

De WFN kampioenschappen werden dit jaar in Breda Overa gehouden. Bij de 60 plussers werd onze 

eigen Jac Roemerman kampioen. Bij de 50-59 jarigen was Johan Peemen de snelste. Bij de 40-49 

jarigen was dat Brian Burggraaf. Tom de Vreede was kampioen bij de amateurs. En bij de dames 

Patricia Door-van der Wel. Naast onze kampioen Jac Roemerman bij 60+ zagen we nog enkele 

NWB-ers aan de start verschijnen. Bij de 50-plussers werd Jos Reinders 44
e
, bij de 40+ Jacques Cox 

10
e
 en Peter Verhouden 40

e
. Bij de amateurs werd Stan Rutten 75

e
.  Bij de dames geen NWB-ers aan 

de start. 

Jac Roemerman won tevens de RadWeltPokal in Sankt Johann in de klasse H (55-59 jaar). 

 

Limburgcross wintercompetitie om Toma Cycles Cup  

In oktober ging  het seizoen 2017-2018 van de wintercompetitie, de limburgcross competitie van start 

en wel om de Toma Cycles Cup. De stichting, onder leiding van Piet van Boven en Armand van 

Mulken, had de coördinatie weer in handen. Ze kregen versterking van Zef Römers die 

penningmeester werd. 

Ze kregen goede steun van KNWU Limburg en van Stichting Limburg Cycling die en passant ook 

nog een sponsorcontract regelde met het WK Valkenburg 2018. 

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

zijn de aantallen deelnemers iets gezakt. Het deelnemersaantal schommelde behoorlijk afhankelijk 

van de weersomstandigheden. Maar ook het aantal inschrijvingen voor het hele seizoen zakte wat, in 

totaal 114. Het hoogste aantal deelnemers (259) in Venlo waar dit jaar werd gestreden om de titel 

Limburgcross Kampioen. Gemiddeld deden er 175,8 mee, 5 minder dan vorig seizoen. De jeugd was 

weer net als vorig jaar goed vertegenwoordigd. Gemiddeld 55 deelnemers. Ook de andere 

categorieën waren ongeveer hetzelfde gemiddeld. Bij de categorie Jeugd-1 en 2 werd dit jaar apart 

gereden. De MTB mannen en masters waren er net zoveel als vorig jaar. Dit jaar toch steeds dik 20 

aan de start met een paar slechtere wedstrijden. Beesel (sneeuwstorm) Schweiberg en Bocholtz 

(parkoers?). Het bestuur, de sponsoren en alle betrokkenen keken in ieder geval tevreden terug op een 

geslaagd winterseizoen.  

 

Hulp nodig 

Hulp is altijd welkom. Vooral op het publicitaire vlak. 

 

Samengesteld: Leo Verberne. 

 

Statistisch overzicht  

Per eind  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Licentiehouders (Tour) 38 42 32       

Licentiehouders (Jeugd/Junior/Nieuw./Vr) 3 2 2 7 13 24 17 17 21 

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

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

Verenigingen 25 23 22 19 22 20 18 22 21 

Wegwedstrijddagen (onder auspiciën NWB) 28 25 25 23 25 21 19 14 13 

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

Bestuursvergaderingen 6 6 5 7 5 5 4 5 8 

Nieuwsbrief 4 3 2 4 0 0 4 1 2 
 


