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Clubkampioenschap
Aanstaande zaterdag, 27 februari, is dan het
langverwachte Clubkampioenschap Veldrijden.
Een maand later dan ‘normaal’- maar wat is
normaal tegenwoordig? We zijn blij dat we het
toch nog kúnnen organiseren, ook al is het
zonder toeschouwers, zonder afsluitend etentje
en zonder de verkiezing van de Veldrijder van
het Jaar. Hoe dan ook, voor de jeugdrenners is
het een mooie afsluiting van het veldseizoen!

Coronaregels
Natuurlijk gelden de corona-regels.
 Blijf thuis als je koorts hebt of verkouden
bent
 Hoest in je elleboog, spuug niet op de grond
 Verlaat na afloop van training of wedstrijd
zo snel mogelijk de sportaccommodatie
 Kleedkamers en clubhuis zijn dicht, het
toilet mag wel gebruikt worden
 Toeschouwers zijn niet toegestaan, (groot)ouders mogen dus niet komen kijken. Voor
thuisblijvers wordt een live stream opgezet.

Een weekend lang trainen in
Vierhouten

Het programma, uiteraard aangepast aan de
corona-regels, is als volgt:
Cat 1 t/m 4
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur

(Korte parkoers)
Startnummers ophalen
Parkoers verkennen en
warmrijden
Start cat 1-2-3-4
(1 minuut tussen starts)

09.45 uur

Prijsuitreiking

Cat 5 t/m 7
10.00 uur
10.10

(Lange parkoers)
Startnummers ophalen
Parkoers verkennen en
warmrijden
Start cat 5-6-7
(1 minuut tussen starts)

10.20 uur

11.00 uur

Prijsuitreiking

Op zaterdag 27 en zondag 28 maart gaat het
dan toch eindelijk gebeuren: het trainingsweekend in Vierhouten. Na twee keer annuleren en verplaatsen (we zouden eerst in april
2020 op kamp gaan, daarna in oktober 2020)
kunnen we jullie gelukkig melden dat het
weekend definitief doorgaat.
Maar we gaan het dit jaar anders aanpakken.
We gaan namelijk niet overnachten. Als jeugdcommissie en trainers hebben we meerdere
mogelijkheden onderzocht. Hoewel het volgens
de overheidsregels zou mogen, en ook volgens
de regels die de Paasheuvelgroep hanteert,
vinden we overnachten in deze tijd geen goed
idee. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat er
maar vier deelnemers boven de 12 jaar mogen
overnachten. Vier begeleiders/trainers is al
weinig, maar dan zouden ook de jeugdleden
boven de 12 niet mee kunnen. Iets anders is dat
we overnachten (nog) niet in de huidige tijd
vinden passen, een tijd waarin we allemaal
extra voorzichtig moeten en willen zijn. Tot slot
maken we ons zonder overnachtingen niet

afhankelijk van veranderende regels een
maatregelen. We blijven wel de accommodatie
huren, we eten er samen, kunnen er onze
spullen én fietsen neerzetten en er zelfs
douchen – net als bij de vorige twee keren.

Programma
Op 27 en 28 maart gaan we het als volgt doen:
op zaterdagmorgen verzamelen we om 09:00
uur bij De Boomklever in Vierhouten, waarna
we om 09:30 beginnen met de ochtendtraining.
’s Middags lunchen we met z’n allen in het
gebouw (de volwassenen in een partytent
buiten), daarna volgt de middagtraining.
’s Avonds maken we er een groot pannenkoekenfestijn van, waarna we rond 19:30 uur
de eerste trainingsdag afsluiten. Op die manier
kan iedereen vóór 21:00 uur thuis zijn. De
fietsen kunnen in Vierhouten blijven, dat
scheelt bij het halen en brengen.
Op zondag doen we het zaterdagprogramma
nog eens dunnetjes over (inclusief lunch), maar
we stoppen eerder (naar verwachting rond
15:00 uur) en sluiten de dag en het weekend af
met hapjes en iets te drinken.
Alle categorieën kunnen zo het hele weekend
meedoen (voorgaande jaren deden de jongste
renners alleen op zaterdag mee), waarbij de
trainingsprogramma’s zijn aangepast aan de
leeftijd.

Inschrijving
Heb je je vorig jaar al ingeschreven? Dan hopen
we natuurlijk dat je dit jaar ook meegaat. Zo
niet, stuur even een mailtje of meldt het even
bij een training.
Heb je je nog niet ingeschreven? Vul dan
bijgaand inschrijfformulier in en stuur het naar
jeugdafdelingwve@gmail.com.
Na inschrijving volgt extra informatie over het
programma, de locatie en de kosten – die zijn
lager omdat we niet blijven overnachten.
NB Renners die in 2020 al voor het hele
weekend betaald hebben, krijgen een deel van
het inschrijfgeld terug.
Tot de 27e en 28e, we gaan er samen iets
sportiefs en moois van maken!

Wedstrijdkalender
Onder veel voorbehoud zijn de volgende
wedstrijden aangekondigd.
3 apr
11 apr
2 mei
9 mei
13 mei
16 mei

Jeugdronde Spijkenisse
Jeugdronde Alphen a/d Rijn
Hel van Netersel
Nicooz Wielerronde Amstelveen
(cat 4-5-6-7)
Ronde van het Purmerplein,
Amsterdam
Jeugdronde Rijk Zwaan,
Honselersdijk

Zie Knwu.nl en Knwumidden.nl voor meer
informatie

