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Modder, sneeuw en ijs
Na een week sneeuw – en een afgelaste jeugdtraining vanwege temperaturen ver onder nul –
gaan we deze week gewoon weer aan de slag.
Nog twee weken veldrijden, met op zaterdag 27
februari het Clubkampioenschap; zie verderop
in deze nieuwsbrief. Bij de trainingen die wél
doorgingen, was de opkomst lager dan normaal.
Logisch, de meesten stonden ergens in de regio
op het ijs. Het club-parkoers lag er in ieder geval
schitterend bij!
Jeugd uit cat.5-6-7 reed mee met Nieuwelingen,
en deed zelfs nog een gravel-ride. De jongste
jeugd was er zaterdagochtend weer en mocht
voor één keer, vanwege de kou, Piets chocomel
binnen opdrinken.

Trainingskamp Vierhouten
Op de kalender staat ook nog steeds ons
trainingskamp in Vierhouten. Dat werd vorig
jaar maart, in de eerste lockdown, verschoven
naar oktober en daarna naar 26-27-28 maart
2021. Jeugdcommissie en trainers hebben
besloten dat het kamp dit keer gewoon
doorgaat, ook al is nog niet precies bekend in
welke vorm. We zijn in overleg met de
accommodatie in Vierhouten en zoals het er nu
uitziet, kunnen we daar ook met alle coronabeperkingen goed terecht.

27 februari Clubkampioenschap
Waar we normaal – maar wat is normaal – in
half februari al op de weg fietsen, komt er dit
jaar toch nog een Clubkampioenschap Veldrijden. We hoopten dat de lockdown voorbij zou
zijn, maar dat is helaas niet zo. Omdat we ook
weer niet té lang kunnen wachten, houden we
dat clubkampioenschap op zaterdag 28
februari. Met alle corona-beperkingen die daar
bijhoren: kom niet als je koorts hebt, houdt
afstand van volwassenen, (groot)ouders zijn
niet welkom etcetera. We beginnen om 9.30
uur, de precieze starttijden hoort u komende
week.
Omdat toeschouwers niet mogen, gaan we
proberen een live stream te realiseren. De races
én de prijsuitreikingen zijn dan vanuit huis (of
vanaf de parkeerplaats) te bekijken.

Uiteraard houden we ons aan alle corona-regels
en zal het dagprogramma daarop worden
afgestemd.
Op zaterdag is in
ieder geval (als
vanouds) de jeugd
uit cat 1-2-3-4
welkom.
Ook zijn er weer
pannenkoeken!

Wedstrijdkalender
De wedstrijdkalender voor het wegseizoen is
nog zo goed als leeg. Veel verenigingen en
organisatoren wachten op het einde van de
lockdown én op toestemming om weer
wedstrijden te mogen organiseren.
Kijk op: Knwu.nl en Knwumidden.nl

