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Jaaroverzicht 2020 NWB 
 

In maart zat de vaste club mensen weer bij elkaar om het wel en wee van de NWB te bespreken. Dit 

keer echter begon de jaarvergadering in feestelijke stemming, want deze werd voor de zeventigste 

keer gehouden. Wederom in Ospel. Er was gebak en koffie vooraf, drankjes en hapjes tijdens en na 

de vergadering.  

Maar de sfeer was toch minder feestelijk dan had gemoeten. De Corona-crisis begint nu langzaam 

door te dringen. De annulering van de eerste (nieuwe) wedstrijd in Maasbracht is al een feit.  

Toch wordt er goed vergaderd. Alle standaard verplichte punten van een jaarvergadering passeren de 

revue. Daarna is er flink tijd voor een open discussie over hoe de toekomst er uit zal gaan zien.  

Maar eerst wordt Wiel Kuntzelaers onderscheiden voor al zijn werk in de wielersport. Hij krijgt de 

onderscheiding Erelid van de NWB. 

 

Leden 

Het aantal licentiehouders zakte ineen. Dit doordat er totaal geen wedstrijd aanbod was. Het heeft dan 

ook geen zin om de cijfers te bekijken of te vergelijken. We kregen een aantal nieuwe 

verenigingen/stichtingen/organisatiecomités op de ledenlijst.  

 

Wedstrijden 

Het aantallen wedstrijden, wat gepland werd voor seizoen 2021 liep wat op. Het wegvallen van 

Tungelroy en Stramproy werd gecompenseerd door nieuwe wedstrijden in Maasbracht, Ysselsteyn, 

Sambeek en Vessem. 

Echter de Corona-crisis gooit roet in het eten en er blijven effectief maar 3 wedstrijden over, op 

verschoven data in september, met aangepaste programma's en zeer strikte maatregelen om 

verspreiding van het virus te voorkomen. 

Daarnaast worden vol goede moed voor de Limburgcross Competitie 13wedstrijden gepland met 

dezelfde strikte maatregelen en allerlei aanpassingen, maar ook hier wordt net voor het begin van het 

seizoen de streep door alle vergunningen gezet en zelfs tot in februari kan er niets georganiseerd 

worden.  

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur bleef onveranderd. Adrie van der Heijden is voorzitter, Leo 

Verberne secretaris, Renee Gielen penningmeester, Jan Meulendijks en Ron van de Weijer 

bestuurslid. Zij worden steeds bijgestaan door adviseurs Paul Gielen en Huub van den Beucken. De 

vergaderingen die plaatsvonden hadden allemaal een beetje vreemd karakter. Of het ging op afstand, 

of via mail/WhatsApp. Bij elkaar komen was natuurlijk uit de boze. 

 

Jurykorps 

Ger Hermans heeft definitief afscheid genomen van zijn taak. 

De automatisering en het gebruik van computers voor de administratie en tijdwaarneming via 

transponders met het systeem van Rennerz is in 2020 voortgezet. Uitslagen waren weer snel ter 

beschikking en online. 

 



Samenwerkingsverbanden 

Ook dit jaar werken we weer goed samen met Limburg Cycling en zij staan achter onze doelen, 

ideeën en plannen.  

In de samenwerking tussen de NWB en KNWU schuurt het af en toe met het district Limburg. Het 

districtsbestuur heeft een eigen mening over de WFN-samenwerking en de afspraken die daar 

gemaakt worden. Toch is binnen WFN verband afgesproken dat junioren bij onze amateurs mee 

mogen rijden en nieuwelingen bij onze masters 40+. Het laatste als proef.  

In 2020 is er vanuit de World Cycling Federation geen EK WCF georganiseerd. 

 

De proef met nieuwelingen in onze wedstrijden:  

De renners die de leeftijd van junior bereiken kunnen tegenwoordig ook kiezen voor een sportklasse 

of amateur licentie. Daarmee geeft men al aan dat die goed in die categorie mee zouden moeten 

kunnen. Om te kijken of dit ook geldt voor de nieuwelingen bij onze masters is er besloten een proef 

te houden.  

In de Omloop van de Heidehof (Masters 50+ 49 km, Masters 60+ 63, Amateurs 96 km): Bij de 

masters 13 nieuwelingen waarvan het grootste deel gewoon meekon in het peloton. Bij Ma 40+ een 

zevende plaats voor een nieuweling. Bij de amateurs 29 junioren waarvan 10 bij de eerste 20 en 6 bij 

de eerste 10. Zelfs de overwinning voor een junior. 

In een kermiscriterium 4 junioren bij amateurs (3e plaats gehaald) en 6 nieuwelingen bij masters 

(zesde plaats) 

Gezien de weinige wedstrijden zijn de resultaten nog niet voldoende om te bepalen of we hier mee 

door kunnen gaan. Binnen WFN is afgesproken dat we dit verlengen. 

 

Prestaties van onze renners  

Dit jaar is er nauwelijks een wedstrijd gereden. Geen WCF of WFN kampioenschappen. Alleen een 

NWB baanwedstrijd in Venlo, een criterium in Montfort en een omloop in Someren-Heide. 

 

Limburgcross wintercompetitie om Toma Cycles Cup  

De planning was dat het seizoen 2020-2021 van de wintercompetitie, de limburgcross competitie in 

oktober weer van start zou gaan met een 13-tal wedstrijden en een zeer strikt corona protocol. 

Dit keer met een nieuwe hoofdsponsor Webu Environment.  

Helaas werd dit plan ook overboord gegooid na aanscherping van de coronaregels. Dus dit seizoen 

geen wedstrijden. 

De stichting, onder leiding van Armand van Mulken, Robin Verberne, Ron van de Weijer en Stan 

Cordang had de coördinatie weer in handen. Zef Römers nam afscheid van zijn bestuursfunctie. 

 

Samengesteld: Leo Verberne. 

 

Statistisch overzicht  

Per eind  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Licentiehouders (Amateurs A & B) 19 20 24 16 15 16 15 13 7 

Licentiehouders (Masters A & B) 38 34 37 39 43 39 37 20 6 

Verenigingen 19 22 20 18 22 21 20 17 20 

Wegwedstrijddagen (onder auspiciën NWB) 23 25 21 19 14 13 11 13 3 

Cross- MTB wedstrijden 14 15 16 15 17 17 16 15 0 

Bestuursvergaderingen 7 5 5 4 5 8 7 4 3 

Nieuwsbrief 4 0 0 4 1 2 0 2 1 
 


