Nieuwsbrief WV Eemland
Beste Clubleden en Ouders,
Hierbij ontvangen jullie de 1e nieuwsbrief van 2018 van het bestuur.
Dit keer een nieuwsbrief met aandacht voor de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wifi in clubgebouw
Zaterdagmiddagwedstrijden
Mylaps
Midden Nederland Competitie Weg
Donderdagavond trainingen
Bestellen wielerkleding
Rugnummers voor dinsdag- en donderdagcompetitie

Veel leesplezier namens het bestuur van WV Eemland.
1. WIFI
Vanaf deze week hebben we wifi in het clubgebouw. Een mooie service van de club voor
iedereen. Code hangt in het clubgebouw.
2. Zaterdagmiddagwedstrijden
Op zaterdag 3 februari starten de zaterdagmiddagwedstrijden weer. Start is elke
zaterdag om 14.30 uur. Inschrijven vanaf 14.00 uur. Vanaf de nieuwelingen kan iedereen
deelnemen.
3. Mylaps
Tijdens de eerste zaterdagmiddagwedstrijd gaan we onze nieuwe mylaps installatie
testen. Dus als je deelneemt dan graag met je transponder op je fiets.
4. Midden Nederland wegcompetitie
•

•

De competitie start op a.s. zondag 4 februari op het wegparcours van de
Nedereindse Berg in Nieuwegein. De laatste wedstrijd is op zondag 25 maart. Er
zijn 3 wedstrijden op parcours van Eemland (18 februari; 11 maart en de finale op
25 maart). Daar is natuurlijk iedereen aanwezig en we laten dan zien dat
Eemlanders koersen winnen!
De wedstrijden worden gehouden in: Nieuwegein (Nedereindse Berg), Tiel en
Amersfoort.
1

Elke categorie heeft een eigen klassement.
Kijk op de website van het district Midden voor de datums, locaties, uitslagen en
klassementen. http://www.knwumidden.nl/competities

5. Donderdagavond trainingen
Vanaf donderdag 4 januari zijn er weer trainingen op het wielerparcours.
Nieuwelingen/Junioren hebben eigen starttijd. De senior categorieën starten om 19.00
uur en de training duurt tot 21 uur. Er is als het even een kan is een trainer aanwezig
voor het programma van de avond. De training is tot en met donderdag 29 maart. Het
parcours is beperkt verlicht. Het is dan ook verplicht om met goed werkende kop- en
achterlampjes te rijden. Geen lampjes = geen training.

6. Bestellen nieuwe wielerkleding via nieuwe webshop op onze website
Op 1 februari gaat een nieuwe bestelling worden geplaatst bij BioRacer. Dus bestel je
kleding in de komende dagen!
Je kleding kan je alleen nog bestellen via de nieuwe webshop op onze website. Onder de
tab vereniging zie je de subtap kleding staan en dan naar winkelmand. Hier bestel je je
kleding. Denk eraan dat je altijd je categorie invult! Je betaalt nu direct bij de bestelling.
Chris Hop ontvangt de bestelling en bestelt maandelijks bij BioRacer. Je krijgt bericht van
Chris wanneer je kleding opgehaald kan worden. In 2018 blijft de kleding identiek als in
2017 qua “look and feel” voor bijna alle categorieën, alleen voor het elite/belofteteam is
er door de komst van de nieuwe sponsor “Smartdry” geheel nieuwe kleding in een
compleet nieuw design.
7. Rugnummers dinsdag en donderdagavond competitie
Op dinsdag 3 april starten we met de dinsdagavondcompetitie. Net als afgelopen jaar
heb je de mogelijkheid om met een eigen rugnummer te rijden met je naam er op. Let
op: het nummer van afgelopen jaar is niet meer geldig. Deze mag je thuis inlijsten en aan
de muur hangen ter herinnering!
Wil je een eigen rugnummer met naam hebben, mail dan naar Jos Kerkhof. Dit kan tot 20
maart! Het mailadres van Jos is: joskerkhof@hotmail.com. Geef ook je keuze aan voor Aof B-categorie. Vanaf de eerste wedstrijd ligt je nummer gereed bij de inschrijftafel.
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