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Jaaroverzicht 2021 NWB 
 

Dit zal een kort jaarverslag worden, omdat Corona het hele jaar roet in het eten heeft gegooid. 

Dit jaar ook geen jaarvergadering. Het was de bedoeling om 2020 af te sluiten. Na diverse keren 

uitstellen is besloten om de verantwoording van de jaren 2020 en 2021 te combineren in 1 

jaarvergadering in het voorjaar van 2022, mits corona dit toelaat. Alle leden hebben hun mening over 

dit voorstel kunnen uiten en van de 39 stemgerechtigden hebben er 28 voor uitstel gestemd en 11 

onthielden zich van stemming.  

Op 23 april overleed ons mede bestuurslid en kartrekker op vele vlakken van de wielersport, Jan 

Meulendijks. Hij was ruim een jaar ziek. 

Werd in 2020 Wiel Kuntzelaers nog onderscheiden voor al zijn werk in de wielersport, met de 

onderscheiding Erelid van de NWB, kregen we op 24 november 2021 het droeve bericht dat hij 

overleden was. In augustus werd nog een reünie van de Vivo/Super-Cirkel ploeg gehouden waarbij 

vele oud-renners van die ploegen nog een keer met hun ploegleider Wiel over de goede oude tijd 

konden kletsen. 

 

Leden 

Het aantal licentiehouders steeg weer terug naar het niveau van voor de crisis. Twee 

verenigingen/stichtingen/organisatiecomités zegden hun lidmaatschap op. FC Parkzicht en St. 

Wierelronde Tungelroy.  

 

Wedstrijden 

Het jaar 2021 begon al met een lege kalender. En organisatoren wilden geen plannen maken voordat 

er weer versoepelingen waren. In juni werd een en ander weer open gezet. Maar het lukte slechts om 

de wedstrijd Omloop van de Heidehof te plannen. Deze werd op 5 september verreden. 

 

Bestuur 

Met het overlijden van Jan Meulendijks kwam er een vacature in het bestuur. Deze is tot op heden 

nog niet opgevuld. De samenstelling werd als volgt: Adrie van der Heijden is voorzitter, Leo 

Verberne secretaris, Renee Gielen penningmeester 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 

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

transponders met het systeem van Rennerz is in 2021 voortgezet. Uitslagen waren weer snel ter 

beschikking en online. We zullen de impact op het jurywerk analyseren en waar nodig aanpassingen 

doen. 



Samenwerkingsverbanden 

Ook dit jaar weer een heel goede samenwerking met Limburg Cycling en zij staan compleet achter 

onze doelen, ideeën en plannen. Ze droegen zelfs een aantal sponsoren aan voor de wintercompetitie. 

In de samenwerking tussen de NWB en KNWU is weinig overleg geweest. De proef met starten van 

nieuwelingen en junioren in de wedstrijden van de andere bonden is verlengd tot in 2021 en zelfs 

naar 2022. Er is binnen WFN verband afgesproken dat junioren bij onze amateurs mee mogen rijden 

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

Ook in 2021 is er vanuit de World Cycling Federation geen EK WCF georganiseerd. En verder ook 

geen NK WFN op de weg, tijdrijden of off-road. 

 

Prestaties van onze renners  

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

omloop in Someren-Heide. 

 

Limburgcross wintercompetitie om Toma Cycles Cup  

Heel de cross competitie 2020-2021 was geannuleerd. Nadat de corona maatregelen weer versoepeld 

werden, werd gestart met de voorbereidingen voor de winter competitie, waarbij 15 wedstrijden 

werden gepland. In de eerste twee maanden moest er al meerdere malen geschoven werden en medio 

december ging het land weer in lockdown. Het seizoen kon daarna alleen nog maar op 30 januari 

afgesloten worden met een wedstrijd op de Herungerberg in Venlo. 

Er konden in totaal 9 wedstrijden verreden worden, vaak zonder publiek, maar wel met een zeer 

gewaardeerde afsluitende wedstrijd in Venlo. 

Dit keer alles met een nieuwe hoofdsponsor Webu Environment waarbij de competitie verreden werd 

om de Webu Cross Cup. 

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

Cordang had de coördinatie weer in handen. 

 

Samengesteld: Leo Verberne. 

 

Statistisch overzicht  

Per eind  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Licentiehouders (Jeugd/Junior/Nieuw./Vr) 13 24 17 17 21 22 22 7 34 

Licentiehouders (Amateurs A & B) 20 24 16 15 16 15 13 7 21 

Licentiehouders (Masters A & B) 34 37 39 43 39 37 20 6 26 

Verenigingen 22 20 18 22 21 20 17 20 18 

Wegwedstrijddagen (onder auspiciën NWB) 25 21 19 14 13 11 13 3 1 

Cross- MTB wedstrijden 15 16 15 17 17 16 15 0 9 

Bestuursvergaderingen 5 5 4 5 8 7 4 3 2 

Nieuwsbrief 0 0 4 1 2 0 2 1 0 
 


