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Alleen trainen …
In afwachting van de volgende persconferentie
dan wel toespraak vanuit het Torentje, is het
wielerjaar 2021 van start gegaan. Nog steeds
mogen we alleen maar trainen en clubwedstrijden rijden. Maar we blijven optimistisch.
Trainers en jeugdcommissie hopen natuurlijk
vooral dat iedereen in 2021 gezond blijft. We
wensen iedereen een wielerjaar vol plezier!
En zoals bekend: houdt anderhalve meter
afstand, blijf thuis als je klachten hebt en
verlaat de accommodatie zo snel mogelijk na de
training. Publiek is nog steeds niet welkom. Wil
je als ouder meerijden, informeer dan of dat
kan: er geldt voor volwassenen nog steeds een
maximum van twee personen per trainingsgroep en een anderhalvemeter-plicht tot
kinderen.

Clubkampioenschap
Waar de nieuwelingen en junioren al komend
weekend (zondag 10 januari) hun clubkampioenschap rijden – jeugdrenners uit cat 56-7 mogen meerijden maar niet voor het
klassement – stellen we het CK Jeugd,
traditioneel eind januari, nog even uit. We
wachten tot de lockdown voorbij is, dan wel
verlengd wordt, voordat we een datum prikken.
Áls er een CK Jeugd komt, dan is dat vermoedelijk op zaterdagochtend en op het eigen
clubparkoers. Het is dan licht en hopelijk
kunnen we weer ouders ontvangen die hun
renners aanmoedingen.

Licentie al besteld?
Wielrenners onder de 15 zijn via hun club lid
van de KNWU. Maar ze hebben vanaf 2021 een
zogeheten startlicentie nodig om wedstrijden te

kunnen rijden. Het gaat dan om wedstrijden
waarvoor voorheen een basispas voldoende
was, zoals regio- of districtswedstrijden - de
Midden-Nederland Competitie! Renners die ook
‘landelijk’ willen rijden, hebben een nationale
licentie nodig.
Startlicentie en
nationale licentie (je
hebt één van de
twee nodig) zijn te
koop via Mijnknwu.nl

Oliebollencross
De laatste training van 2020, oudejaarsdag,
stond in het teken van de oliebol. Maar liefst 28
jeugdleden reden een ‘Oliebollencross’, in vier
groepen.

Clubwedstrijden / tijdrit
De clubwedstrijd van zondag 3 januari was een
gecombineerde hardloop-crosswedstrijd, als
koppelkoers ook nog eens.

De uitslag:
Groep 1
1e Tom de R
2e Ferris
3e Lynn
4e Roan F
5e Ferran
Groep 2
1e Lotte
2e Marlene
3e Friso
4e Beorn
5e Koen
6e Martijn
7e Lia
8e Thijs
9e Kim
10e Job
DNF Sara

Groep 3
1e Mick de
2e Noah
3e Esmee
4e Stijn
5e Roan vd St
6e Tom Pr
7e Thibaut

Groep 4
1e Berend
2e Milan
3e Twan
4e Storm
5e Luuk

Zes koppels deden mee, waaronder zes
jeugdrenners. De uitslag:
1e Milan/Storm
2e Berend/Martijn
3e Rinus/Jens
4e Sven/Twan
5e Esmee/Toinne
6e Dirk/Luuk

Wedstrijdkalender
“Onder voorbehoud” nog altijd …
Vrijwel alle veldrijwedstrijden zijn van de
kalender. Zo ook de NK’s voor Junioren en
Nieuwelingen. Nog wel op de kalender staat …
het NK Jeugd! Dat is nog steeds gepland voor 6
en 7 februari.
…….
6-7 febr

Clubkampioenschap
NK Jeugd, Alphen NB

Meer info: Knwu.nl en Knwumidden.nl

