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Alleen trainen …  
“Het is goed dat de jeugd in ieder geval buiten 
gewoon door kan blijven sporten. Laten we 
hopen dat deze maatregelen na half januari 
weer teruggedraaid kunnen worden”. Wij 
sluiten ons maar aan bij de woorden van 
NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen over de 
nieuwe lockdown. Waar alle binnensport-
locaties vanaf 15 december vijf weken dicht 
zijn, mag buiten (onder voorwaarden) gelukkig 
nog wel getraind worden. Jongeren tot 18 jaar 
kunnen buiten blijven trainen in teamverband. 
Vanaf 18 jaar geldt buiten een maximum van 
twee personen, die anderhalve meter afstand 
moeten houden. Bij WV Eemland betekent dit 
voor trainers en begeleiders: max. twee 
volwassenen per trainingsgroep, anderhalve 
meter afstand tot elkaar en de trainingsgroep.   
 
Het clubhuis is en blijft dicht, net als kleed-
kamers en douches. Renners moeten verder na 
de training het sportpark zo snel mogelijk 
verlaten.  
 

MNC afgelast 
Voor de lockdown werd afgekondigd, kwam 
vanuit het District Midden al het bericht dat de 
gehele competitie voor seizoen 2020/2021 is 
afgelast. Ook de ‘finales’ op ons eigen parkoers, 
gepland voor 17 januari 2021, zijn daarmee van 
de kalender gehaald.  

 

Het District gaat er van uit 
dat er in 2021 weer 
gewoon (?) een Midden-
Nederland Competitie zal 
zijn.  
 

 

Nieuw: Startlicentie 
Waar jeugdrenners die lid zijn van WV Eemland 
automatisch met hun KNWU-basispas aan 
bijvoorbeeld de MNC konden deelnemen, is per 
januari 2021 een zogeheten startlicentie nodig. 
Met die startlicentie kun je de wedstrijden 
rijden waarvoor je voorheen je basispas had, 
zoals regio- of districtswedstrijden. Wil je ook 
‘landelijk’ rijden, kies dan voor een nationale 
licentie nodig (v/h bekend als landelijke 
licentie).  
 
We geven toe,het is wat verwarrend. De wijzi-
gingen hebben te maken met verzekeringen, 
lezen we op de KNWU-site. Hoe dan ook, zowel 
startlicentie als nationale licentie (je hebt één 
van de twee nodig) zijn vanaf 1 december jl. te 
koop via Mijnknwu.nl. Bedenk dat daar een 
datahack heeft plaatsgevonden: wijzig je 
wachtwoord!  
 

Trainen in kerstvakantie 
In de kerstvakantie zijn de trainingstijden en -
locaties net effe anders. Zo trainen we vanwege 
de lockdown niet op Soester Hoogt maar op ons 
eigen terrein.  
 

Do 24 dec 9.30-11.00 Clubparkoers 
Za 26 dec Geen training  
Do 31 dec 9.30-11.00 Clubparkoers 
Za 2 jan 9.30-11.00 Clubparkoers 
Don 7 jan 17.30-18.45 Clubparkoers 
Za 9 jan 9.30-11.00 Clubparkoers 

 
Voor de Jeugd cat. 5-6-7 (die vaak meetraint 
met Nieuwelingen en Junioren) geldt: hou de 
app-groep in de gaten!  
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Ook de chocomel-groep trainde zaterdag-
ochtend – met zichtbaar veel plezier - op het 
eigen parkoers. De meesten hadden dat nog 
nooit bij daglicht gereden!  
 

 

 

 
 

 
 

Clubwedstrijden / tijdrit 
De oudere jeugd reed, samen met Nieuwe-
lingen en Junioren, op 20 december zowel een 
tijdrit als een veldrit. De tijdrit werd gewonnen 
door nieuweling Dirk (5:37); jeugdrenners Milan 
(5:41), Berend (5:49), Rinus (5:50), Fitz (6:05) en 
Luuk (6:55) werden resp 2e, 3e, 4e, 6e en 9e. 
 
De winst in de wedstrijd (vijf ronden) was voor 
Rinus. Milan werd 2e, Berend 3e en Luuk 6e. 
Fitz viel uit met pech. 
 
Een week eerder, zondag 13 december, was er 
een loop/cross-wedstrijd. Ook hier won Rinus, 
gevolgd door Milan (3e), Twan (5e), Storm (7e) 
en Berend (8e).  

 


