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Trainingswedstrijd met veel pech  
Het was natuurlijk geen echte wedstrijd, 
donderdagavond jl bij de training. Maar er werd 
behoorlijk fanatiek gestreden om de winst,  
 

 
 

 
 

 

Opvallend was het aantal valpartijen en pech-
gevallen. Drie renners ‘did not finish’.  
De uitslag per categorie:  
 

Cat. 1 Cat. 5 
1 Ferris 1e Noah 
 2e Tobias 
Cat. 2 3e Roan vd St 
1e Tom 4e Martijn 
2e Jurre  
3e Mick R Cat. 6 
4e Lynn 1e Berend 
 2e Gijs 
Cat. 3 3e Alex 
1e Feline 4e Jop 
2e Olivier H. 5e Kim 
 DNF Emrys 
Cat. 4 DNF Luuk 
1e Lotte  
2e Abel Cat. 7 
3e Marlene 1e Rinus 
4e Koen 2e Fitz 
5e Lia 3e Storm 
6e Roan F. 4e Stijn 
 DNF Milan 

 

 

Berend blijft Storm en Yoep voor 
Ook zondagmiddag was er weer een club-
wedstrijdje, met oudere jeugd, nieuwelingen en 
junioren. De opkomst viel wat tegen, tien 
renners slechts. De jonkies startten eerder dan 
de groteren, maar de jeugd deed het prima.  
 

1e Berend (cat.6) 6e Milan (cat.7) 
2e Storm (cat.7) 7e Rinus (cat.7) 
3e Yoep 8e Jaap 
4e Thijs 9e Björn 
5e Dirk 10e Esmee (val) 
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Mondkapje! 
Het clubhuis is uiteraard nog steeds gesloten, 
maar als je daar om wat voor reden toch binnen 
bent, is sinds 1 december een mondkapje 
verplicht voor iedereen boven de 13 jaar. Het is 
immers een ‘publieke binnenruimte’.  
 

 

Er is geen mondkapjes-
politie, maar toch: 
ouders, begeleiders of 
trainers die naar het toilet 
willen, iets willen weg-
leggen of pakken, of wat 
dan ook: mondkapje op! 

 

 

Zaterdag Sinterklaas-training 
Zaterdag aanstaande is het 5 december. Daar 
was toch wat mee, met die dag? Er wordt in 
ieder geval gewoon getraind op Soester Hoogt 
(verzamelen op [P] De Bergjes). Zorg dat je er bij 
bent!  

 
 

27 december: Social Christmas Ride 
Hoe we de kerstdagen mogen vieren, is nog 
onbekend. Op ‘derde kerstdag’, zondag 27 
december kun je in ieder geval wat kerst-kilo’s 
kwijtraken bij de Social Christmas Ride die 
wordt georganiseerd door Keistad Fietsfestival.  
Er zijn twee mooie GPX-routes beschikbaar: een 
race route van 45 km en een gravelroute van 55 
km. Start (vanaf 10 uur) en finish zijn bij Het 
Lokaal (Oliemolenhof 50), onderweg is er koek 
en zopie. De start is om 10.00 uur. Meedoen 
kost 5 euro. Je krijgt daarvoor behalve de twee 
GPX-routes, een goodiebag met energiereep, 
Brandstof-sokken en een ‘klein bijzonder extra 
cadeautje’ van het fietsfestival.  
 

 

De tocht wordt 
georganiseerd op 
basis van de 
geldende RIVM-
regels. Deelname is 
voor eigen risico. 
 

 
Zie https://www.keistadfietsfestival.nl/  

Wedstrijdkalender  
“In ieder geval tot half december” zijn 
wedstrijden niet mogelijk, lezen we op de sites 
van NOC*NSF en KNWU. De kalender wordt 
steeds leger … Dit is wat we nu weten:  
 

6 dec  MNC Tiel 

13 dec  MNC Hilversum 

20 dec   MNC Veenendaal 

27 dec Cloosterman veldrit Breda 

29 dec Bereveldrit Woerden (cat. 5-6-7) 

2 jan 2021 Warande Jeugdveldrit Oosterhout 

3 jan  MNC Woerden 

9 jan Jeugdveldrit Wijdewormer 

16 jan Alpencross, Assen 

17 jan MNC Amersfoort (+prijsuitreiking) 

 
Meer info: Knwu.nl en Knwumidden.nl  
 

 

Heb je een foto of kopij voor de 
nieuwsbrief?  
  jeugdafdelingwve@gmail.com 
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