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Beste Eemlanders,
Gelukkig kunnen we genieten van onze sport, we rijden wedstrijden, kunnen op de club
trainen en onze competities rijden. Daar kunnen wij blij mee zijn als sporter en club.
Mooi om te melden is dat Darren van Bekkum is geselecteerd om voor de nationale selectie
uit te komen tijdens het EK junioren in Plouay (Frankrijk) volgende week.
Wij wensen Darren heel veel succes!
Wat staat er de komende tijd op stapel?
Zaterdag 22 augustus Masterwedstrijden 50+, 60+ en 70+
De avondcompetitie sluit op dinsdag 8 september.
In verband met de corona maatregelen zal er dit jaar helaas geen BBQ zijn.
Donderdag 24 september zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd op de normale
trainingsuren.
Op zondag 20 september is het clubkampioenschap voor nieuwelingen, junioren, belofte,
elite, amateurs, sportklasse en masters. Gezamenlijke start om 14.00 uur.
Op zondag 27 september is de Vuelta Fiets033 klimtijdrit op de Hugo de Grootlaan in
Amersfoort.
Op zondag 4 oktober start de Zuiderzee toertocht bij WV Eemland
De zaterdagwedstrijden gaan door tot en met 10 oktober.
Op zondag 11 oktober is het Districtskampioenschap voor veel categorieen bij Eemland.
Andere categorien rijden op de nedereindse Berg in Nieuwegein. Kijk hiervoor op
www.knwu.nl en schijf je tijdig in! Je kan alleen meedoen door voor in te schrijven.
Zaterdag en zondag 17 en 18 oktober organiseert WV Eemland het NK ID wielrennen.
Op woensdag 28 oktober is de Algemene Ledenvergadering. Hein Vinke is kandidaat
bestuurder met portefeuille sporttechnische zaken. Huub Stammes zal aftreden als voorzitter
in verband met zijn verhuizing naar Loenen (Veluwe). We zijn nog op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
Op zaterdag 12 december is de nationale veldrit in Zon&Schild
Wij wensen jullie veel wielerplezier de komende tijd!
namens het bestuur
Met hartelijke groet,
Huub Stammes
info@stammes.nl

