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Jaaroverzicht 2018 NWB 
 

In maart werd al weer voor de 68
e
 keer de algemene ledenvergadering gehouden. Dit keer in Ospel en 

de aanwezigen waren zoals gebruikelijk de vaste club mensen die we steeds terug zien. 

Het aantallen wedstrijden, liep terug. 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 zakte iets van 76 naar 74. We hadden dit jaar 4 Amateur Vrouwen op de 

licentielijst staan. Het aantal verenigingen en comités bleef gelijk op 21.  

 

Wedstrijden 

Het aantal wedstrijddagen daalde van 13 naar 11. Tungelroy en de streetrace in Baarlo ging dit jaar 

niet door.  

Dit jaar kregen de organisaties in Montfort, Roermond-Kapel en Merum-Herten extra ondersteuning 

van de NWB met het doel ze wat extra cachet te geven. Een klassement werd opgetuigd over de drie 

wedstrijden. 

Daarnaast natuurlijk Limburgcross Competitie met dit keer 16 wedstrijden, waarvan er 9 door een 

NWB organisatie geregeld worden.  

 

Bestuur 

In het bestuur trad Huub van den Beucken terug als bestuurslid en nam een adviserende rol op zich. 

Adrie van der Heijden is voorzitter, Leo Verberne secretaris, Renee Gielen penningmeester, Piet van 

Boven en Jan Meulendijks bestuurslid. Zij worden steeds bijgestaan door adviseurs Paul Gielen en 

Huub van den Beucken. In deze samenstelling werden diverse vergaderingen en besprekingen 

bijgewoond. met organisatoren, met de WFN en KNWU district Limburg, met Limburg Cycling en 

met de WCF. 

 

Jurykorps 

Ons jurykorps is dit jaar op sterkte gebleven. 

Dit jaar zijn we begonnen met het gebruik van tijdwaarneming via transponders. Daarbij wordt een 

ander systeem dan MyLaps gebruikt, namelijk het systeem van Race Result. Dit systeem geeft veel 

meer mogelijkheden om data te presenteren. Het wordt ook al diverse jaren gebruikt bij de 

wintercompetitie. Doordat de transponders in het rugnummer zitten, kan dit niet als uitslagbepalend 

gebruikt worden, daarom zullen er nog steeds video-opnamen gemaakt worden. 

 

Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband tussen de NWB, de NTFU en de KNWU, wat vorm kreeg in de Stichting 

Limburg Cycling werpt zijn vruchten af. Op meer en meer plaatsen zien we een actieve 

ondersteuning door deze stichting van onder andere organisatoren. In de wintercompetitie hebben ze 

ook weer de nodige bijdragen gedaan. Ook in de samenwerking tussen de NWB en KNWU weten we 

wat we aan elkaar hebben en van elkaar kunnen verwachten.  

In 2017 was 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. Daarom hebben diverse bonden in 2018 de koppen 

bij elkaar gestoken en hebben de World Cycling Federation opgericht. Het ligt in de verwachting dat 

er een EK WCF georganiseerd zal worden in 2019. 

 

Prestaties van onze renners  

De WFN kampioenschappen werden dit jaar in Rijsbergen gehouden. Bij de 60 plussers wist onze 

eigen Jac Roemerman zijn titel van vorig jaar niet te prolongeren, maar hij behaalde de 14 plaats. 

Bij de 50-59 jarigen was John de Leeuw de snelste. Bij de 40-49 jarigen was dat Arjan Elferink. 

Jeroen Rombouts was kampioen bij de amateurs. En bij de dames Suzanne Mulder. Van de NWB 

renners zagen we enkel Jac aan de start.  

In juli werd in Nijeveen het NK WFN tijdrijden georganiseerd 

Er deden 136 renners mee, helaas geen NWB licentiehouders. 

In december werd voor de eerste keer het NK WFN Off Road georganiseerd in Breda. De opkomst 

voor deze eerste keer viel tegen, maar dit keer wel diverse NWB licentiehouders. Bij de CC Dames 

35+ werd Karin van Grimbergen kampioene, Bij de MTB Dames 35+ werd Tamara Janssen 

kampioene en won Marianne Alleleijn brons. En bij de MTB Heren 50+ was onze Mark Rongen de 

sterkst en behaalde goud. 

 

Limburgcross wintercompetitie om Toma Cycles Cup  

In oktober ging  het seizoen 2018-2019 van de wintercompetitie, de limburgcross competitie van start 

en ook dit jaar weer om de Toma Cycles Cup. De stichting, onder leiding van Armand van Mulken, 

Piet van Boven en Zef Römers had de coördinatie weer in handen. Ze kregen versterking van Mark 

Klerkx en Stan Cordang. 

Ook dit jaar kregen ze weer flink steun van KNWU Limburg en van Stichting Limburg Cycling. 

Het programma omvatte zestien veldrit en MTB wedstrijden. Dit jaar zijn de aantallen deelnemers 

toch weer flink gestegen, 189 gemiddeld tegen 176 vorig jaar. Er waren niet echt dagen die totaal 

verregenden. Het aantal inschrijvingen voor het hele seizoen steeg licht tot in totaal 118. Het hoogste 

aantal deelnemers (226) werd dit keer in Reuver gehaald. In Venlo werd weer gestreden om de titel 

Limburgcross Kampioen. De jeugd was net als vorige jaren zeer goed vertegenwoordigd. Gemiddeld 

72 deelnemers. Bij de categorie Nwl-Jun MTB zagen we gemiddeld ruim 10 deelnemers. Vorige 

jaren was het aantal wel eens zo laag dat het podium niet eens gevuld kon worden.  De aantallen 

Mannen CC en Mannen MTB stegen licht, terwijl juist bij die beide master categorieën het 

gemiddelde licht daalde.  

Het bestuur, de sponsoren en alle betrokkenen keken in ieder geval weer zeer tevreden terug op een 

geslaagd winterseizoen.  

 

Samengesteld: Leo Verberne. 

 

Statistisch overzicht  

Per eind  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Licentiehouders (Tour) 42 32        

Licentiehouders (Jeugd/Junior/Nieuw./Vr) 2 2 7 13 24 17 17 21 22 

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

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

Verenigingen 23 22 19 22 20 18 22 21 21 

Wegwedstrijddagen (onder auspiciën NWB) 25 25 23 25 21 19 14 13 11 

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

Bestuursvergaderingen 6 5 7 5 5 4 5 8 7 

Nieuwsbrief 3 2 4 0 0 4 1 2 0 
 


