
      Nieuwsbrief Jeugd 
 
Nr 2 – 18 januari 2021 
 

 
jeugdafdelingwve@gmail.com 

 
facebook.com/WVEemland  

 
wveemland.nl/categorieen/jeugd/  

 
instagram.com/wveemland/ 

     

 

Trainen in verlengde lockdown 
We zagen het natuurlijk allemaal aankomen: de 
lockdown is verlengd, tot in ieder geval 9 
februari.  
 

 

“De jeugd tot achttien jaar mag buiten 
blijven sporten in teamverband 
zonder dat ze anderhalve meter 
afstand in acht hoeven te nemen”.  

 

Maar we blijven ons richten op de toekomst: 
een mooi wielerjaar met veel wieleractiviteiten, 
op ons prachtige parkoers in Amersfoort én 
natuurlijk op al die parkoersen daarbuiten.  
Jeugdcommissie en trainers zijn vooral blij met 
de enorme opkomst bij de trainingen. Zo is het 
aantal jeugdrenners dat op zaterdagochtend 
komt trainen, hoger dan we jarenlang bij Birk-
hoven of Zon& Schild zagen - en dat doet ons 
goed. Zoals veel ouders het waarderen dat er, 
ondanks alle beperkingen, zo veel georgani-
seerd wordt, mag ook wel eens gezegd worden 
dat de trainers ook blij, zelfs trots, zijn over die 
hoge opkomst en het plezier waarmee 
gemiddeld dertig jeugdrenners elke week weer 
komen trainen. Het clubgevoel dat daar vanuit 
gaat, is prachtig om mee te maken! Er wordt bij 
verjaardagen zelfs getrakteerd! 

 

Hoe dan ook, we hopen natuurlijk allemaal dat 
we elkaar ‘ergens in het voorjaar’ weer écht 
kunnen ontmoeten. Dat we niet meer tegen 
ouders hoeven te zeggen dat ze niet welkom 
zijn, dat ze in de auto moeten wachten tot de 
training voorbij is, dat ze hun fietsende zoon of 
dochter weer volop kunnen aanmoedigen, dat 
ze in het clubhuis weer welkom zijn.  
 
Tot die tijd volgen wij uiteraard alle RIVM-
richtlijnen:  
 kinderen met klachten blijven thuis 
 kinderen t/m 17 mogen gewoon trainen en 

hoeven dan geen anderhalve meter afstand 
te houden, er is geen groepslimiet 

 publiek bij trainingen is niet toegestaan 
 zorg voor iets te drinken tijdens de training, 

de kantine is dicht. 
 kleedkamer en douches zijn dicht  
 kom niet eerder dan 5 minuten voor de 

training naar het parkoers en ga na de 
training direct naar huis. 
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Nog even geen Clubkampioenschap  
Zoals al gemeld, we wachten nog even met het 
Clubkampioenschap voor de Jeugd.  

Omdat ook de start van het wegseizoen 
vermoedelijk uitgesteld wordt, blijft het veldrij-
parkoers langer liggen dan in andere jaren. 
Desnoods in maart organiseren we dan het CK 
Veld …  

Academy Zwift eCompetitie 2021 
In januari en februari organiseert Team Jumbo 
Visma Academy voor de tweede keer de 
Academy Zwift eCompetitie. De races zijn 
bedoeld voor jongeren in de categorieën Jeugd, 
Nieuwelingen en Junioren.  

 

De races zijn op vrijdag 
29 januari, vrijdag 5 
februari en vrijdag 12 
februari. Plezier staat 
voorop en als deel-
nemer kun je zelf kiezen 
of je aan één of meer-
dere races deelneemt!  

Wie gaat deze uitdaging aan? Meer info:  
https://www.teamjumbovisma.nl/academy-
zwift-ecompetitie2021/  

Facebook pagina’s gaan samen 
Op facebook zijn meerdere pagina’s te vinden 
van WV Eemland. Sommige daarvan worden 
nauwelijks nog onderhouden en dat is voor de 
bekendheid, vindbaarheid en uitstraling van de 
club niet gewenst. Daarom is besloten alle 
Eemland-pagina’s samen te voegen.  
 
 

De aparte Jeugdpagina zal daarom binnenkort 
verdwijnen en opgaan in de Clubpagina 
facebook.com/WVEemland . 

 
 
Uiteraard blijven de berichten, foto’s en 
comments behouden.  
 

Reserveband bij je?  
We zagen nogal wat lekke banden, de laatste 
weken. Daarom nogmaals de tip: zorg dat je, 
behalve helm, bril, overschoentjes en 
handschoenen, ook een reserveband bij je hebt.  
 

 
Bandenwippers zijn zo nodig op de club 
aanwezig maar banden, daar moet je zelf voor 
zorgen!  

Wedstrijdkalender  
De KNWU heeft inmiddels voor de derde keer 
een datum geprikt om een NK Veldrijden voor 
de Jeugd te organiseren. Dat staat nu gepland 
voor het weekend van 20-21 februari 2021.  
Wie weet lukt het dan… 
 

?  Clubkampioenschap 

20-21 febr NK Jeugd, Alphen NB 

 
Meer info: Knwu.nl en Knwumidden.nl  
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